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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta
(EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o

sivu

päivämäärä

►M1

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 25 päivänä marraskuuta 2003

L 23

27

28.1.2004

►M2

Sekakomitean päätös N:o 3/2004, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004

L 151

125

30.4.2004

►M3

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean päätös N:o 1/2004, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004

L 160

115

30.4.2004

►M4

Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean Päätös N:o 2/2004, tehty 9 päivänä joulukuuta 2004

L 17

1

20.1.2005

►M5

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 2/2005, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2005

L 78

50

24.3.2005

►M6

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa
koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös
N:o 1/2005, tehty 25 päivänä helmikuuta 2005

L 131

43

25.5.2005

►M7

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 3/2005, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005

L 346

33

29.12.2005

►M8

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 4/2005, tehty 19 päivänä
joulukuuta 2005

L 346

44

29.12.2005

►M9

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean päätös N:o 1/2006, tehty 1 päivänä joulukuuta 2006

L 32

91

6.2.2007

►M10

Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 1/2007 tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007

L 173

31

3.7.2007
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►M11

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 1/2008 tehty 15 päivänä tammikuuta 2008

L 27

21

31.1.2008

►M12

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden
kauppaa
koskevassa
sopimuksessa
perustetun
maatalouden
sekakomitean päätös N:o 2/2008, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008

L 228

3

27.8.2008

►M13

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean päätös N:o 1/2008, tehty 23 päivänä joulukuuta 2008

L 6

89

10.1.2009

►M14

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden
kauppaa koskevaa sopimusta muuttava Euroopan yhteisön ja Sveitsin
valaliiton välinen sopimus

L 136

2

30.5.2009

►M15

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2009, tehty 9 päivänä
joulukuuta 2009

L 115

33

8.5.2010

►M16

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan
sekakomitean päätös N:o 1/2010, annettu 1 päivänä joulukuuta 2010

L 338

50

22.12.2010

►M17

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 1/2010, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010

L 32

9

8.2.2011

►M18

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen
suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta
maataloustuotteiden kaupasta muuttava sopimus

L 297

3

16.11.2011

►M19

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 1/2012, tehty 3 päivänä toukokuuta 2012

L 155

1

15.6.2012

►M20

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden
kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean
päätös N:o 2/2011, tehty 3 päivänä toukokuuta 2012

L 155

99

15.6.2012

►M21

Maataloustuotteiden kaupasta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin
valaliiton sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean
päätös N:o 1/2013, annettu 22 päivänä helmikuuta 2013

L 264

1

5.10.2013

►M22

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2013, annettu 28 päivänä
marraskuuta 2013

L 332

49

11.12.2013

►M23

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2014, annettu 9 päivänä
huhtikuuta 2014

L 180

21

20.6.2014

►M24

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 2/2015, annettu 19 päivänä
marraskuuta 2015

L 323

29

9.12.2015

Oikaistu:
►C1
►C2
►C3

Oikaisu, EUVL L 208, 10.6.2004, s. 101 (3/2004)
Oikaisu, EUVL L 212, 12.6.2004, s. 72 (1/2004)
Oikaisu, EUVL L 332, 6.11.2004, s. 59 (3/2004)
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▼B
SOPIMUS
Euroopan

yhteisön
ja
sveitsin
valaliiton
maataloustuotteiden kaupasta

sopimus

Euroopan yhteisö,
jäljempänä ”yhteisö”,
ja
Sveitsin valaliitto,
jäljempänä ”Sveitsi”,
jäljempänä ”osapuolet”, jotka
OVAT PÄÄTTÄNEET poistaa asteittain lähes kaikki keskinäisen kauppansa
esteet Maailman kauppajärjestöstä tehdyn sopimuksen vapaakauppa-alueiden pe
rustamista koskevien määräysten mukaisesti,
KATSOVAT, että osapuolet ovat vapaakaupasta 22 päivänä heinäkuuta 1972
tehdyn sopimuksen 15 artiklassa ilmaisseet haluavansa edistää maatalouspolitiik
kaansa noudattaen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien maatalo
ustuotteiden kaupan tasapainoista kehitystä,
OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla
Tavoite
1.
Tämän sopimuksen tavoitteena on lujittaa osapuolten välisiä va
paakauppasuhteita parantamalla niiden pääsyä toistensa maataloustuot
teiden markkinoille.
2.
”Maataloustuotteilla” tarkoitetaan harmonoitua tavarankuvaus- ja
koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1(24 ryh
mässä lueteltuja tuotteita. Tämän sopimuksen liitteiden 1(3 osalta sopi
musta ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 3 ryhmän tuotteisiin, ni
mikkeisiin 16.04 ja 16.05 eikä CN-koodeihin 05119110, 05119190,
19022010 ja 23012000 kuuluviin tuotteisiin.
3.
Tätä sopimusta ei sovelleta vapaakaupasta tehdyn sopimuksen
pöytäkirjassa tarkoitettuihin tuotteisiin, lukuun ottamatta liitteessä 1 ja
2 niille annettuja myönnytyksiä.

2 artikla
Tariffimyönnytykset
1.
Tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellaan Sveitsin yhteisölle anta
mat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3
lueteltujen myönnytysten soveltamista.
2.
Tämän sopimuksen liitteessä 2 luetellaan yhteisön Sveitsille anta
mat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3
lueteltujen myönnytysten soveltamista.
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3 artikla
Juustoja koskevat myönnytykset
Juustojen kaupassa sovellettavat erityismääräykset annetaan tämän sopi
muksen liitteessä 3.

4 artikla
Alkuperäsäännöt
Tämän sopimuksen liitteiden 1–3 osalta sovelletaan vapaakaupasta teh
dyn sopimuksen pöytäkirjassa vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsään
töjä.

5 artikla
Kaupan teknisten esteiden vähentäminen
1.
►M18 Tämän sopimuksen liitteissä 4–12 määrätään maataloustu
otteiden kaupan teknisten esteiden vähentämisestä seuraavilla
aloilla: ◄
— liite 4 kasvinsuojelu
— liite 5 eläinten ruokinta
— liite 6 siemenala
— liite 7 viinialan tuotteiden kauppa
— liite 8 nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja suoja tislattujen
alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla
— 9 luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotetut maataloustuotteet ja
elintarvikkeet
— liite 10 tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaa
timustenmukaisuuden tarkastamisen tunnustaminen
— liite 11 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavat
eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevat toimenpiteet
▼M18
— liite 12 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja
maantieteellisten merkintöjen suoja
▼B
2.
Tämän sopimuksen 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 6(8 artiklaa ja
10(13 artiklaa ei sovelleta liitteeseen 11.

6 artikla
Maatalouden sekakomitea
1.
Perustetaan maatalouden sekakomitea (jäljempänä ”komitea”), joka
muodostuu osapuolten edustajista.
2.
Komitea huolehtii tämän sopimuksen hallinnasta ja valvoo sen
moitteetonta täytäntöönpanoa.
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3.
Komitealla on päätäntävalta tässä sopimuksessa ja sen liitteissä
määrätyissä tapauksissa. osapuolet panevat nämä päätökset täytäntöön
omien sääntöjensä mukaisesti.

4.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5.

Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

6.
Tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistami
seksi osapuolet neuvottelevat komiteassa jommankumman osapuolen
pyynnöstä.

7.
Komitea muodostaa tämän sopimuksen liitteiden hallintaa varten
tarvitsemansa työryhmät. Se vahvistaa työjärjestyksessään erityisesti näi
den työryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

▼M18
8.
Komitealla on valtuudet hyväksyä sopimuksen toisinnot, jotka laa
ditaan uusilla kielillä.

▼B
7 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kumpikin osapuoli voi esittää komitean ratkaistavaksi tämän sopimuk
sen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden. Komitea pyrkii
ratkaisemaan erimielisyydet. Komitealle on toimitettava kaikki aiheelli
set tiedot, jotta se voi tarkastella tilannetta perusteellisesti ja saada ai
kaan hyväksyttävän ratkaisun. Tätä varten komitea tarkastelee kaikkia
eri mahdollisuuksia tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon
jatkamiseksi.

8 artikla
Tietojen vaihto
1.
Osapuolet antavat toisilleen kaikki tämän sopimuksen määräysten
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta hyödylliset tiedot.

2.
Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle muutoksista, joita
se aikoo tehdä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sovelletta
viin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, ja toimittaa tälle
hyväksymänsä uudet säännökset mahdollisimman pian.

9 artikla
Luottamuksellisuus
Osapuolten edustajat, asiantuntijat ja muut virkailijat eivät saa tehtävis
tään luopumisen jälkeenkään ilmaista tämän sopimuksen osalta saa
miaan salassapitovelvollisuuden alaisia tietoja.
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10 artikla
Suojatoimenpiteet
1.
Jos tämän sopimuksen liitteitä 1(3 sovellettaessa jommankumman
osapuolen alkuperätuotteiden tuonti aiheuttaa osapuolten maatalous
markkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavan häiriön toisen osa
puolen markkinoilla, osapuolet aloittavat viipymättä neuvottelut sopivan
ratkaisun löytämiseksi. Asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeelli
siksi katsomansa toimenpiteet kunnes sopiva ratkaisu on löytynyt.
2.
Edellä 1 kohdassa tai muissa liitteissä määrättyjä suojatoimenpi
teitä sovellettaessa:
(a) noudatetaan seuraavia menettelyjä, jollei erityismääräyksiä ole an
nettu:
— Jos osapuoli aikoo toteuttaa toisen osapuolen koko aluetta tai
sen osaa koskevia suojatoimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä
toiselle osapuolelle etukäteen ja perusteltava toimenpiteet.
— Jos toinen osapuoli toteuttaa koko aluettaan tai sen osaa tai
kolmannen maan aluetta koskevia suojatoimenpiteitä, sen on
ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle viipymättä.
— Osapuolet neuvottelevat mahdollisimman pian sopivien ratkaisu
jen löytämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdolli
suutta saattaa suojatoimenpiteet välittömän voimaan.
— Jos jokin yhteisön jäsenvaltio toteuttaa Sveitsiä, toista jäsenval
tiota tai kolmatta maata koskevia suojatoimenpiteitä, yhteisö
ilmoittaa tästä viipymättä Sveitsille.
(b) on ensisijaisesti valittava toimenpiteet, joista aiheutuu mahdollisim
man vähän haittaa tämän sopimuksen täytäntöönpanolle.
▼M14
11 artikla
Muutokset
Komitea voi päättää muuttaa maataloussopimuksen liitteitä ja liitteiden
lisäyksiä.
▼B
12 artikla
Sopimuksen tarkistaminen
1.
Jos toinen osapuoli haluaa tarkistaa tämän sopimuksen määräyksiä,
sen on esitettävä toiselle osapuolelle perusteltu pyyntö.
2.
Osapuolet voivat antaa pyynnön tarkastelun komitean tehtäväksi ja
pyytää tältä tarvittaessa suosituksia erityisesti neuvottelujen aloittami
seksi.
3.
Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 2 kohdan mukaisista neuvot
teluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 7
▼B
13 artikla
Kehitystä koskeva lauseke
1.
Osapuolet sitoutuvat jatkamaan ponnistelujaan edistääkseen keski
näisen maataloustuotekauppansa asteittaista vapauttamista.
2.
Osapuolet tarkastelevat tätä varten komiteassa säännöllisesti keski
näisen maataloustuotekauppansa edellytyksiä.
3.
Tarkastelujen tulosten perusteella osapuolet voivat oman maatalo
uspolitiikkansa mukaisesti ja maatalousmarkkinoiden herkkyyden huo
mioon ottaen aloittaa tämän sopimuksen osalta neuvottelut, joiden ta
voitteena on vähentää edelleen vastavuoroisin ja molempia hyödyttävin
etuuksin maatalousalan kaupan esteitä.
4.
Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 3 kohdan mukaisista neuvot
teluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

14 artikla
Sopimuksen täytäntöönpano
1.
Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet var
mistaakseen, että tämän sopimuksen velvoitteita noudatetaan.
2.
Ne pidättyvät toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tämän
sopimuksen tavoitteiden noudattamisen.

15 artikla
Liitteet
Liitteet sekä niiden lisäykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

16 artikla
Alueellinen soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa
määrätyin edellytyksin alueilla, joilla kyseistä sopimusta sovelletaan,
sekä Sveitsin valaliiton alueella.

17 artikla
Voimaantulo ja kesto
1.
Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia me
nettelyjään noudattaen. Se tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäi
senä päivänä siitä, kun viimeinen ilmoitus ratifiointiasiakirjojen talletta
misesta tai kaikkien seuraavien seitsemän sopimuksen hyväksymisestä
on annettu:
sopimus maataloustuotteiden kaupasta
sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,
sopimus lentoliikenteestä
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sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä
sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnusta
misesta
sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista
sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä.
2.
Tämä sopimus tehdään aluksi seitsemäksi vuodeksi. Sen voimas
saoloa jatketaan määrittämättömäksi ajaksi, jollei Euroopan yhteisö tai
Sveitsi ilmoita muusta toiselle osapuolelle ennen sopimuksen alkuperäi
sen voimassaoloajan päättymistä. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan mää
räysten mukaisesti.
3.
Yhteisö tai Sveitsi voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla
päätöksestään toiselle osapuolelle. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan
määräysten mukaisesti.
4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seitsemän sopimuksen voimas
saolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetun voi
massaolon jatkamatta jättämistä koskevan ilmoituksen tai 3 kohdassa
tarkoitetun irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.
Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y
nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, fran
cesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalv
fems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, neder
landsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunund
neunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, fin
nischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesi
scher, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute glei
chermaßen verbindlichist.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα
εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική,
ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα,
όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand
nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German,
Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish
languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en
double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces
textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in du
plice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olan
dese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguisti
che fa parimenti fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegen
tig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse
taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e
nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlan
desa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo
igualmente fé qualquer dos textos.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 9
▼B
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta
vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena eng
lannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan,
suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på
det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugi
siska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
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LIITE 1
Sveitsin myönnytykset
Sveitsi antaa jäljempänä mainituille yhteisöstä peräisin oleville tuotteille seura
avat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

Sveitsin tariffinimike

Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

0101 90 95

Elävät hevoset (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet
ja teuraseläimet) (eläinten lukumääränä)

0

100 eläintä

0204 50 10

Vuohen liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

40

100

0207 14 81

Kanan rinta, jäädytetty

15

2 100

0207 14 91

Kanan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat, myös
maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

1 200

0207 27 81

Kalkkunan rinta, jäädytetty

15

800

0207 27 91

Kalkkunan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat,
myös maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

600

0207 33 11

Ankka, paloittelematon, jäädytetty

15

700

0207 34 00

Ankan, hanhen tai helmikanan rasvainen maksa (foie
gras), tuore tai jäähdytetty

9,5

20

0207 36 91

Palat ja muut syötävät eläimenosat (ei kuitenkaan rasvai
nen maksa), ankkaa, hanhea tai helmikanaa, jäädytetyt

15

100

0208 10 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, kania tai jänistä, tuo
reet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

11

1 700

0208 90 10

Liha ja muut syötävät eläimenosat, riistaa (ei kuitenkaan
jänistä tai villisikaa), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

0

100

ex 0210 11 91

Kinkut ja niiden palat, luulliset, sikaa (muuta kuin villi
sikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

1 000 (1)

ex 0210 19 91

Kinkut ja niiden palat, luuttomat, sikaa (muuta kuin vil
lisikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

Kuivattu naudanliha

vapaa

200 (2)

0210 20 10
ex 0407 00 10

Kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

47

150

ex 0409 00 00

Luonnonhunaja, akaasiasta

8

200

ex 0409 00 00

Muu luonnonhunaja (muu kuin akaasiahunaja)

26

50

0602 10 00

Juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

vapaa

rajoittamaton
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Sveitsin tariffinimike

Tavaran kuvaus

Siemenhedelmiä tuottavien puiden perusrungot (sieme
nistä tai kasvullisesti lisätyt):
0602 20 11

— silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 19

— silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 21

— silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 29

— silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen
Kivellisiä hedelmiä tuottavien puiden perusrungot (sieme
nistä tai kasvullisesti lisätyt):

0602 20 31

— silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 39

— silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 41

— silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 49

— silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen
Muut syötäväksi kelpaavia siemenhedelmiä tai kivellisiä
hedelmiä tuottavien puiden taimet kuin perusrungot (sie
menistä tai kasvullisesti lisätyt):

0602 20 51

— paljasjuuriset

0602 20 59

— muut kuin paljasjuuriset
Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, paljasjuu
riset:

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

(3)

vapaa

(3)

vapaa

rajoittamaton

vapaa

(3)

0602 20 71

— siemenhedelmiä tuottavat

0602 20 72

— kivellisiä hedelmiä tuottavat

0602 20 79

— muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä
tuottavat

vapaa

rajoittamaton

Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, juuripaak
kuineen:

vapaa

(3)

0602 20 81

— siemenhedelmiä tuottavat

0602 20 82

— kivellisiä hedelmiä tuottavat

0602 20 89

— muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä
tuottavat

vapaa

rajoittamaton

0602 30 00

Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

vapaa

rajoittamaton

Ruusut, myös vartetut:

vapaa

rajoittamaton

0602 40 10

— luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun varret
— muut kuin luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun
varret:

0602 40 91

— paljasjuuriset

0602 40 99

— muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen
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Tavaran kuvaus

Hyötykasvien taimet (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt),
sienirihmastot:
0602 90 11

— kasvikset ja siirtonurmi

0602 90 12

— sienirihmasto

0602 90 19

— muut kuin kasvikset, siirtonurmi ja sienirihmasto
Muut elävät kasvit (myös niiden juuret):

0602 90 91

— paljasjuuriset

0602 90 99

— muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen

0603 11 10

Ruusut, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

0603 12 10

Neilikat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

0603 13 10

Orkideat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

0603 14 10

Krysanteemit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koris
tetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

rajoittamaton

vapaa

rajoittamaton

vapaa

1 000

vapaa

rajoittamaton

vapaa

rajoittamaton

Leikkokukat ja kukannuput (muut kuin neilikat, ruusut,
orkideat ja krysanteemit), kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.:
0603 19 11

— puuvartiset

0603 19 19

— muut kuin puuvartiset

0603 12 30

Neilikat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

0603 13 30

Orkideat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetar
koituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

0603 14 30

Krysanteemit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koris
tetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

0603 19 30

Tulppaanit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koris
tetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.
Muut leikkokukat tai kukannuput, kukkakimppuihin tai
koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.:

0603 19 31

— puuvartiset

0603 19 39

— muut kuin puuvartiset
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Tavaran kuvaus

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt:

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

10 000

vapaa

2 000

vapaa

2 000

— kirsikkatomaatit:
0702 00 10

— 21.10.–30.4.
— Peretti-tomaatit (pitkulaiset):

0702 00 20

— 21.10.–30.4.
— muut halkaisijaltaan vähintään 80 mm:n kokoiset to
maatit (pihvitomaatit):

0702 00 30

— 21.10.–30.4.
— muut:

0702 00 90

— 21.10.–30.4.
Jäävuorisalaatti, ilman uloimpia lehtiä:

0705 11 11

— 1.1. alkaen helmikuun loppuun
Tuore tai jäähdytetty salaattisikuri eli suppusikuri:

0705 21 10

— 21.5.–30.9.

0707 00 10

Salaattiin tarkoitetut kurkut, 21.10.–14.4.

5

200

0707 00 30

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pi
tuus > 6 cm mutta =< 12 cm, 21.10.–14.4.

5

100

0707 00 31

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pi
tuus > 6 cm mutta =< 12 cm, 15.4.–20.10.

5

2 100

0707 00 50

Tuoreet tai jäähdytetyt pikkukurkut

3,5

800

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot:

vapaa

1 000

vapaa

rajoittamaton

2,5

rajoittamaton

5

1 300

vapaa

2 000

vapaa

rajoittamaton

0709 30 10

— 16.10.–31.5.

0709 51 00
0709 59 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet, Agaricus-sukuiset tai muut,
ei kuitenkaan multasienet (tryffelit)
Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat:

0709 60 11

— 1.11.–31.3.

0709 60 12

Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat, 1.4.–31.10.
Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat (myös niiden kukat):

0709 90 50
ex 0710 80 90

— 31.10.–19.4.
Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
jäädytetyt
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Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

0711 90 90

Kasvikset ja kasvissekoitukset, väliaikaisesti (esim. rikki
dioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina

0

150

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut tai viipaloidut, rou
hitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

0

100

0713 10 11

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja
valmistamattomina, eläinten ravinnoksi

Tullinalennus
0,9

1 000

0713 10 19

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja
valmistamattomina (ei kuitenkaan eläinten ravinnoksi,
tekniseen käyttöön tai oluen valmistukseen tarkoitetut)

0

1 000

vapaa

rajoittamaton

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät (Corylus spp.):
0802 21 90

— kuorelliset, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi
tarkoitetut

0802 22 90

— kuorettomat, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi
tarkoitetut

0802 32 90

Pähkinät

vapaa

100

Tuoreet tai kuivatut männynsiemenet

vapaa

rajoittamaton

0805 10 00

Appelsiinit, tuoreet tai kuivatut

vapaa

rajoittamaton

0805 20 00

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit,
wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

vapaa

rajoittamaton

0807 11 00

Tuoreet vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

0807 19 00

Tuoreet melonit, muut kuin vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

Tuoreet aprikoosit avoimissa pakkauksissa:

vapaa

2 100

0

600

ex 0802 90 90

0809 10 11

— 1.9.–30.6.
Muulla tavalla pakatut:

0809 10 91

— 1.9.–30.6.

0809 40 13

Tuoreet luumut avoimissa pakkauksissa, 1.7.–30.9.

0810 10 10

Tuoreet mansikat, 1.9.–14.5.

vapaa

10 000

0810 10 11

Tuoreet mansikat, 15.5.–31.8.

0

200

0810 20 11

Tuoreet vadelmat, 1.6.–14.9.

0

250
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0810 50 00

Tavaran kuvaus

Tuoreet kiivit

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

rajoittamaton

ex 0811 10 00

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höy
ryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämättömät, muulla tavalla kuin vähittäismyyntipak
kauksiin pakattuina, jalostusteollisuuden käyttöön

10

1 000

ex 0811 20 90

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loga
ninmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset,
keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, muulla
tavalla kuin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuina, jalos
tusteollisuuden käyttöön

10

1 200

0811 90 10

Jäädytetyt mustikat, keittämättömät tai vedessä tai höy
ryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävät

0

200

0811 90 90

Jäädytetyt syötävät hedelmät (ei kuitenkaan mansikat, va
delmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat,
musta-, valko- ja punaherukat, karviaiset, mustikat ja tro
oppiset hedelmät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä
keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävät

0

1 000

0904 20 90

Kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimentasukuiset hedelmät, jalostetut

0

150

0910 20 00

Sahrami

vapaa

rajoittamaton

1001 90 60

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja (ei kuitenkaan ma
karoni- eli durumvehnä), eläinten ravinnoksi tarkoitettu

Tullinalennus
0,6

50 000

1005 90 30

Eläinten ravinnoksi tarkoitettu maissi

Tullinalennus
0,5

13 000

Neitsytoliiviöljy, muu kuin eläinten ravinnoksi tarkoitettu:

1509 10 91

— enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa

60,60 (4)

rajoittamaton

1509 10 99

— enemmän kuin 2 litraa vetävissä lasiastioissa tai
muissa astioissa

86,70 (4)

rajoittamaton

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemial
lisesti muuntamattomat, muut kuin eläinten ravinnoksi
tarkoitetut:

1509 90 91

— enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa

60,60 (4)

rajoittamaton

1509 90 99

— enemmän kuin 2 litraa vetävissä lasiastioissa tai
muissa astioissa

86,70 (4)

rajoittamaton
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Tavaran kuvaus

ex 0210 19 91

Kinkku, suolavedessä, luuton, rakkoon tai tekosuoleen
suljettu

ex 0210 19 91

Kyljyspala, luuton, savustettu

1601 00 11
1601 00 21

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu
lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuottei
siin
perustuvat
elintarvikevalmisteet
nimikkeisiin
0101–0104 kuuluvista eläimistä, muista kuin villisioista
valmistetut

ex 0210 19 91
ex 1602 49 10

Sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, ko
konaisena, palana tai ohuina viipaleina

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

3 715

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt kokonaiset tai paloitellut tomaatit:
2002 10 10

— yli 5 kg:n astioissa

2,50

rajoittamaton

2002 10 20

— enintään 5 kg:n astioissa

4,50

rajoittamaton

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut to
maatit:

vapaa

rajoittamaton

2002 90 10

— yli 5 kg:n astioissa

2002 90 21

Tomaatin malto, tomaattisoseet ja tiivisteet, ilmanpitä
vissä astioissa, kuiva-ainepitoisuus vähintään 25 painop
rosenttia, tomaattia ja vettä sisältävät, myös lisättyä suo
laa ja mausteita sisältävät, enintään 5 kg:n astioissa

vapaa

rajoittamaton

2002 90 29

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut to
maatit, ja muut kuin tomaatin malto, tomaattisoseet ja
-tiivisteet:
— enintään 5 kg:n astioissa

vapaa

rajoittamaton

2003 10 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt Agaricus-sukuiset sienet

0

1 700

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt jäädytetyt latva-artisokat, muut kuin ni
mikkeen 2006 tuotteet:
ex 2004 90 18

— yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex 2004 90 49

— enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt jäädyttämättömät parsat, muut kuin ni
mikkeen 2006 tuotteet:

vapaa

rajoittamaton

2005 60 10

— yli 5 kg:n astioissa

2005 60 90

— enintään 5 kg:n astioissa
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Tavaran kuvaus

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt jäädyttämättömät oliivit, muut kuin ni
mikkeen 2006 tuotteet:
2005 70 10

— yli 5 kg:n astioissa

2005 70 90

— enintään 5 kg:n astioissa

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

rajoittamaton

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt jäädyttämättömät kaprikset ja latva-arti
sokat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:
ex 2005 99 11

— yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex 2005 99 41

— enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

2008 30 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt sitrushedelmät,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alko
holia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

2008 50 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty aprikoosin malto,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
muualle kuulumaton

10

rajoittamaton

2008 50 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt aprikoosit, myös
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia
sisältävät, muualle kuulumattomat

15

rajoittamaton

2008 70 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty persikan malto, li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
muualle kuulumaton

vapaa

rajoittamaton

2008 70 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt persikat, myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia si
sältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

Muusta kuin appelsiineista, greipeistä tai pomeloista val
mistettu sitrushedelmämehu, käymätön, lisättyä alkoholia
sisältämätön:
ex 2009 39 19

— jossa ei ole lisättyä sokeria tai muuta makeutusainet
ta, tiivistetty

6

rajoittamaton

ex 2009 39 20

— jossa on lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta,
tiivistetty

14

rajoittamaton

Makeat viinit, erikoisuudet ja mistellat:
2204 21 50

— enintään 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

2204 29 50

— enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

vapaa

1 000 hl

ex 2204 21 50

Portviini, enintään 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mu
kaan (6)

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 22
▼M12
Sveitsin tariffinimike

Tavaran kuvaus

ex 2204 21 21

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enintään 2 l vetävissä
astioissa, kuvauksen mukaan (7)

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(CHF/100 kg brut
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa

500 hl

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enemmän kuin 2 l ve
tävissä astioissa, kuvauksen mukaan (7), alkoholipitoi
suus:
ex 2204 29 21

— suurempi kuin 13 tilavuusprosenttia

ex 2204 29 22

— enintään 13 tilavuusprosenttia

(1) Mukaan luettuna 480 tonnia Parman ja San Danielen kinkkua yhteisön ja Sveitsin 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeen
vaihdon mukaisesti.
(2) Mukaan luettuna 170 tonnia Bresaolaa yhteisön ja Sveitsin 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeenvaihdon mukaisesti.
(3) Vuosittaisen 60 000 taimen kiintiön mukaisesti.
(4) Tähän kuuluu pakollista varastointia koskeva vakuusrahaston maksuosa.
(5) Sovelletaan ainoastaan sopimuksen liitteessä 7 tarkoitettuihin tuotteisiin.
(6) Kuvaus: Ilmaisulla ’portviini’ tarkoitetaan Portugalin samannimisellä määritetyllä alueella tuotettua, asetuksen (EY) N:o 1493/1999
mukaista laatuviiniä.
(7) Kuvaus: Ilmaisulla ’retsina’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VII olevan A kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen
yhteisön säännösten mukaista pöytäviiniä.
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Yhteisön myönnytykset
Yhteisö antaa Sveitsistä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset,
tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

Tavaran kuvaus

CN-koodi

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

Elävät nautaeläimet, elopaino suurempi kuin 160 kg

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(euroa/100 kg net
(tonnia, nettopaino)
to)

0

4 600 eläintä

ex 0210 20 90

Naudanliha, luuton, kuivattu

vapaa

1 200

ex 0401 30

Kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

vapaa

2 000

Erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500
g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi
kuin 10 painoprosenttia (1)

43,8

rajoittamaton

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja
varttamisoksat; sienirihmasto

vapaa

rajoittamaton

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19

Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koris
tetarkoituksiin, tuoreet

vapaa

rajoittamaton

0701 10 00

Siemenperunat, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

4 000

0702 00 00

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt:

vapaa (2)

1 000

0703 10 19
0703 90 00

Sipulit, muut kuin istukassipulit, purjot sekä muut Alliumsuvun kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0704 10 00
0704 90

Keräkaalit, kukkakaalit, savoijinkaalit, sekä niiden kaltai
set Brassica-sukuiset syötävät kaalit, ei kuitenkaan ruu
sukaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 500

0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä si
kurit ja endiivit (Cichorium spp.)

vapaa

3 000

0706 10 00

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0706 90 10
0706 90 90

Punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat
sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, ei kuitenkaan pipar
juuret (Cochlearia armoracia), tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

3 000

0403 10
0402 29 11
ex 0404 90 83

Jogurtti
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Tavaran kuvaus

0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0708 20 00

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(euroa/100 kg net
(tonnia, nettopaino)
to)

vapaa (2)

1 000

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

vapaa

1 000

0709 30 00

Munakoisot, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

500

0709 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ruoti- eli lehtisellerit, ei kuitenkaan
mukulasellerit

vapaa

500

0709 51 00
0709 59

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet ja multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

0709 70 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja
tarhamaltsa

vapaa

1 000

0709 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt salaattikasvit, muut kuin salaatit
(Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

vapaa

1 000

0709 90 20

Lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

vapaa

300

0709 90 50

Tuore tai jäähdytetty fenkoli

vapaa

1 000

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

vapaa (2)

1 000

0709 90 90

Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

1 000

0710 80 61
0710 80 69

Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
jäädytetyt

vapaa

rajoittamaton

0712 90

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut
tai jauhetut, myös keitetyistä kasviksista valmistetut,
mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan sipulit, sienet
ja multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

ex 0808 10 80

Tuoreet omenat, muut kuin omenasiiderin tai omename
hun valmistukseen tarkoitetut

vapaa (2)

3 000

0808 20

Tuoreet päärynät ja kvittenit

vapaa (2)

3 000

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

vapaa (2)

500

0809 20 95

Tuoreet kirsikat, ei kuitenkaan hapankirsikat (Prunus ce
rasus)

vapaa (2)

1 500 (2)

0809 40

Tuoreet luumut ja oratuomenmarjat

vapaa (2)

1 000

0810 10 00

Mansikat

vapaa

200

0810 20 10

Tuoreet vadelmat

vapaa

100

0810 20 90

Tuoreet karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

vapaa

100
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Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(euroa/100 kg net
(tonnia, nettopaino)
to)

1106 30 10

Banaanista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jau
heet

vapaa

5

1106 30 90

Muista 8 ryhmän hedelmistä valmistetut hienot ja karkeat
jauhot ja jauhe

vapaa

rajoittamaton

ex 0210 19 50

Kinkku, suolavedessä, luuton, rakkoon tai tekosuoleen
suljettu

vapaa

1 900

ex 0210 19 81

Kyljyspala, luuton, savustettu

ex 1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu
lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuottei
siin
perustuvat
elintarvikevalmisteet
nimikkeisiin
0101–0104 kuuluvista eläimistä, muista kuin villisioista
valmistetut

ex 0210 19 81
ex 1602 49 19

Sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, ko
konaisena, palana tai ohuina viipaleina

ex 2002 90 91
ex 2002 90 99

Tomaateista valmistetut jauheet, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2003 90 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt sienet, ei kuitenkaan Agaricus-sukuiset
sienet

vapaa

rajoittamaton

0710 10 00

Jäädytetyt perunat, keittämättömät tai vedessä tai höy
ryssä keitetyt

vapaa

3 000

2004 10 10
2004 10 99

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt, jäädytetyt perunat, muut kuin nimikkeen
2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienot tai karkeat jauhot tai
hiutaleet

2005 20 80

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tetut tai säilötyt, jäädyttämättömät perunat, muut kuin
nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienojen tai kar
keiden jauhojen tai hiutaleiden muodossa olevat valmis
teet, ohuiksi viipaloidut, rasvassa kiehautetut, myös suo
latut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä ti
lassa välittömään kulutukseen soveltuvat

ex 2005 91 00
ex 2005 99

Kasviksista ja kasvissekoituksista valmistetut jauheet,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärk
kelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 30

Sitrushedelmähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 40

Päärynähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton
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Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli
Vuotuinen määrä
(euroa/100 kg net
(tonnia, nettopaino)
to)

ex 2008 50

Aprikoosihiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2008 60

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt kirsikat, myös lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisäl
tävät, muualle kuulumattomat

vapaa

500

ex 0811 90 19
ex 0811 90 39

Jäädytetyt kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai höy
ryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävät

0811 90 80

Jäädytetyt makeat kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältämättömät

ex 2008 70

Persikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 80

Mansikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 99

Muista hedelmistä valmistetut hiutaleet tai jauheet, myös
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä
sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 19

Appelsiinimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 21 00
ex 2009 29

Greippimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 31
ex 2009 39

Muista sitrushedelmistä valmistetut mehujauheet, myös
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 41
ex 2009 49

Ananasmehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 71
ex 2009 79

Omenamehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 80

Muista hedelmistä tai kasviksista valmistetut mehujau
heet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät

vapaa

rajoittamaton

(1) Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ’erikoismaito pikkulapsille’ tuotteita, joissa ei ole patogeenisiä eikä myrkyllisiä organis
meja ja jotka sisältävät alle 10 000 elinkykyistä aerobista bakteeria ja alle kaksi kolibakteeria grammaa kohti.
(2) Tarvittaessa sovelletaan muuta paljoustullia kuin vähimmäistullia.
3
( ) Mukaan luettuna 1 000 tonnia 14 päivänä heinäkuuta 1986 käydyn kirjeenvaihdon mukaisesti.
(4) Ks. kasvis- ja hedelmämehujauheiden tariffiin luokittelua koskeva yhteinen julistus.
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LIITE 3
JUUSTOJA KOSKEVAT MYÖNNYTYKSET
1. Yhteisö ja Sveitsi sitoutuvat vapauttamaan asteittain harmonoidun järjestelmän
nimikkeeseen 0406 kuuluvan juuston keskinäisen kauppansa viiden vuoden
kuluessa sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2. Kaupan vapauttaminen tapahtuu seuraavasti:

(a) Tuonti yhteisöön

Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen yhteisö poistaa
tai lakkauttaa asteittain tuontitullit Sveitsistä peräisin olevilta juustoilta
soveltuvin osin vuotuisen kiintiön mukaisesti. Eri juustoluokkien perus
tullit sekä vuotuiset perusmäärät esitetään tämän liitteenlisäyksessä 1.

(i)

Yhteisö alentaa vuosittainlisäyksessä 1 olevassa taulukossa mainittuja
perustulleja 20 prosenttia. Ensimmäinen alennus tehdään vuoden ku
luttua sopimuksen voimaantulosta.

(ii) Yhteisö korottaa vuosittainlisäyksessä 1 olevassa taulukossa mainit
tua tariffikiintiötä 1 250 tonnia; ensimmäinen korotus tehdään vuoden
kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Täydellinen vapaakauppa alkaa
kuudennesta voimassaolovuodesta lähtien.

(iii) Sveitsiin ei sovelleta yhteisen tullitariffin nimikkeen 0406 tavaranku
vauksessa mainittua vapaasti rajalla -hintaa.

(b) Vienti ytheisöstä

Yhteisö ei myönnä harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 0406 kuu
luville juustoille vientitukea, kun niitä viedään Sveitsiin.

(c) Tuonti Sveitsiin

Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen Sveitsi poistaa tai
lakkauttaa asteittain yhteisöstä peräisin olevien juustojen tuontitullit sovel
tuvin osin vuotuisen määrän mukaisesti. Eri juustoluokkien perustullit ja
vuotuiset perusmäärät esitetään tämän liitteenlisäyksessä 2 olevassa a koh
dassa.

(i) Sveitsi alentaa vuosittain lisäyksessä 2 olevan a kohdan taulukossa
mainittuja perustulleja 20 prosenttia. Ensimmäinen alennus tehdään
vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

(ii) Sveitsi korottaa vuosittain kaikkia lisäyksessä 2 olevan a kohdan tau
lukossa mainittuja tariffikiintiöitä 2 500 tonnia. Ensimmäinen korotus
tehdään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Yhteisö nimeää
vähintään neljä kuukautta ennen kunkin vuoden alkua juustoluokat,
joihin korotusta sovelletaan. Täydellinen vapaakauppa alkaa kuuden
nesta voimassaolovuodesta lähtien.
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(d) Vienti Sveitsistä
Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen Sveitsi poistaa tai
lakkauttaa asteittain vientituet yhteisöön vietäviltä juustoilta seuraavalla
tavalla:
(i) Tukien alennuksessa sovellettavat perusmäärät (1) esitetään tämän liit
teenlisäyksessä 2 olevassa b kohdassa.
(ii) Perusmäärät vähennetään seuraavasti:
— vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 30 pro
senttia
— kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään
55 prosenttia
— kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään
80 prosenttia
— neljän vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään
90 prosenttia
— viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään
100 prosenttia.
3. Yhteisö ja Sveitsi toteuttavat tarvittavat toimenpiteet valvoakseen, että tuontil
upien antojärjestelmää hallinnoidaan siten, että tuontia voi tapahtua säännöl
lisesti markkinoiden vaatimukset huomioon ottaen.
4. Yhteisö ja Sveitsi toimivat niin, että muut tuontiin ja vientiin vaikuttavat
toimenpiteet eivät vaaranna keskinäisesti hyväksyttyjä etuuksia.
5. Jos hintakehitys ja/tai tuonnin kehitys aiheuttaa häiriöitä toiselle osapuolelle,
tämän sopimuksen artiklassa tarkoitetussa komiteassa pidetään neuvottelut
toisen osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian asianmukaisten ratkaisujen
löytämiseksi. Tämän vuoksi osapuolet ovat sopineet vaihtavansa säännöllisesti
hintatietoja sekä muita paikallisesti tuotettujen juustojen ja tuontijuustojen
markkinoita koskevia hyödyllisiä tietoja.

(1) Perusmäärät lasketaan osapuolten yhteisen sopimuksen mukaisesti sopimuksen voimaan
tulohetkenä todennäköisesti sovellettavien maidon virallisten hintojen erotuksena, ja näi
hin hintoihin sisältyy juustoksi jalostettavalle maidolle maksettava lisäosa. Nämä määrät
lasketaan kyseisten juustojen valmistukseen tarvittavan maitomäärän mukaisesti ja, kiin
tiöiden alaisia juustoja lukuun ottamatta, niistä on vähennetty yhteisön tullit. Tukea
myönnetään yksinomaan juustoille, jotka on valmistettu kokonaan Sveitsin alueelta saa
dusta maidosta.
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Lisäys 1
Yhteisön myönnytykset
Tuonti yhteisöön
Tavaran kuvaus

CN-koodi

Perustulli
(EUR/100 kg
netto)

Vuotuinen
perusmäärä
(tonnia)

Juustoraaste ja juustojauhe,
juuston vesipitoisuus enintään
400 g/ kg

vapaa

Rajoittamaton

0406 30

Sulatejuusto

vapaa

Rajoittamaton

0406 90 02

Emmental, Gruyère, Sbrinz,
Appenzell, Bergkäse

6,58

Rajoittamaton

ex 0406 20

0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vache vapaa
rin Mont d'Or, Tête de moine

Rajoittamaton

0406 90 19

Vihreä alppijuusto (Schabzi vapaa
ger)

Rajoittamaton

Grisons-juustot

vapaa

Rajoittamaton

Tilsit

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 90 87
0406 90 25
ex 0406

Muut juustot kuin edellä mai vapaa
nitut

(1) Synonyymi: Vacherin Fribourgeois.

3 000 t
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Lisäys 2
Sveitsin myönnytykset
a) Tuonti Sveitsiin
Perustulli
(CHF/100 kg
brutto)

Vuotuinen
perusmäärä
(tonnia)

Mascarpone ja Ricotta Romana, jotka ovat Marrakechin
pöytäkirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Liechtensteinin
myönnytysluettelon LIX määräysten mukaiset

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 20

Juustoraaste ja juustojauhe, juuston vesipitoisuus enintään
400 g/kg

vapaa

Rajoittamaton

0406 40

– Danablu, Gorgonzola ja Roquefort, jotka ovat Marra
kechin pöytäkirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Lie
chtensteinin myönnytysluettelon LIX mukaiset
– Roquefort, josta on alkuperätodistus ja joka ei ole Mar
rakechin pöytäkirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Lie
chtensteinin myönnytysluettelon LIX mukainen
– Sinihomejuusto, muut kuin Danablu, Gorgonzola ja
Roquefort

vapaa

Rajoittamaton

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza Italico, Pont l'Evêque, Reb
lochon, Robbiola ja Stracchino, jotka ovat Marrakechin
pöytäkirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Liechtensteinin
myönnytysluettelon LIX määräysten mukaiset

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 90 19

Feta,lisäyksessä 4 olevan kuvauksen mukainen

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 90 19

Lampaanmaidosta valmistettu juustoaine suolavedessä,li
säyksessä 4 olevan kuvauksen mukainen

vapaa

Rajoittamaton

0406 90 21

Yrttijuusto, rasvattoman massan vesipitoisuus enintään
65 %

vapaa

Rajoittamaton

0406 90 31
0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler
Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino
(Pecorino Romano, Fiore Sardo, muut Pecorino-juustot)
ja Provolone, jotka ovat Marrakechin pöytäkirjan liitteenä
olevan Sveitsin ja Liechtensteinin myönnytysluettelon
LIX määräysten mukaiset

vapaa

Rajoittamaton

0406 90 51
0406 90 59

– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port
Salut) ja Saint-Nectaire, jotka ovat Marrakechin pöytä
kirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Liechtensteinin
myönnytysluettelon LIX määräysten mukaiset

vapaa

5 000

ex 0406 90 91

– Raclette-tyyppiset juustot,lisäyksessä 4 olevan kuvauk
sen mukaiset

0406 90 60

Cantal, joka on Marrakechin pöytäkirjan liitteenä olevan
Sveitsin ja Liechtensteinin myönnytysluettelon LIX mää
räysten mukainen

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 90 91
ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal ja Roncal, lisäyksessä 4 olevan ku
vauksen mukaiset

vapaa

Rajoittamaton

Sveitsin tullitariffin
nimike

0406 10 10

Tavaran kuvaus
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Sveitsin tullitariffin
nimike

Tavaran kuvaus

Perustulli
(CHF/100 kg
brutto)

Vuotuinen
perusmäärä
(tonnia)

ex 0406 90 99

Parmiggiano Reggiano ja Grana Padano, kuorettomina tai
kuorellisina paloina, pakkauksessa merkintä ainakin juus
ton laadusta, rasvapitoisuudesta, vastuullisesta pakkaajasta
ja tuotantomaasta, kuiva-aineen rasvapitoisuus vähintään
32 %,
Parmiggiano Reggiano: vesipitoisuus enintään 32 %,
Grana Padano: vesipitoisuus enintään 33,2 %

vapaa

Rajoittamaton

ex 0406 10 90

Kun on kyse Marrakechin pöytäkirjan liitteenä olevan
Sveitsin ja Liechtensteinin myönnytysluettelon LIX mää
räysten mukaisesta Mozzarella-juustosta, joka ei ole säi
löntäliemessä, sovellettava tulli on kyseisessä myönnytys
luettelossa LIX mainittava tavanomainen tulli. Mozzarel
la-tyyppiset juustot, jotka eivät ole Marrakechin pöytäkir
jan liitteenä olevan Sveitsin ja Liechtensteinin myönny
tysluettelon LIX määräysten mukaiset

vapaa

500

ex 0406 90 91
ex 0406 90 99

Provolone-tyyppiset juustot, jotka eivät ole Marrakechin
pöytäkirjan liitteenä olevan Sveitsin ja Liechtensteinin
myönnytysluettelon LIX määräysten mukaiset, rasvatto
man juustomassan vesipitoisuus enintään 65 %

vapaa

500

ex 0406

Muut kuin edellä mainitut kovat tai puolikovat juustot,
juustomassan vesipitoisuus enintään 65 %

vapaa

5 000 t

ex 0406

Muut kuin edellä mainitut juustot

vapaa

1 000 t

185

Rajoittamaton

180,55

Rajoittamaton

0406 10 20

Mozzarella, joka on Marrakechin pöytäkirjan liitteenä ole
van Sveitsin ja Liechtensteinin myönnytysluettelon LIX
määräysten mukainen, säilöntäliemessä,lisäyksessä 4 ole
van kuvauksen mukainen (2)

0406 30

Sulatejuustot, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) ja SaintNectaire, jotka ovat Marrakechin pöytäkirjan liitteenä ole
van Sveitsin ja Liechtensteinin myönnytysluettelon LIX
määräysten mukaiset, pois lukien 5000 tonnin vuotuinen
määrä

289

Rajoittamaton

0406 90 91

Muut puolikovat juustot, rasvattoman juustomassan vesi
pitoisuus yli 54 %, mutta enintään 65 %

315

Rajoittamaton

(1) Pehmeiden ”Italico”-juustojen hyväksytyt nimitykset Sveitsiin tuotaessa esitetäänlisäyksessä 3.

(b) Vienti Sveitsistä
Tämän liitteen 2 kohdan d alakohdassa mainitut perusmäärät ovat seuraavat:
Sveitsin tullitariffin
nimike

Tavaran kuvaus

Suurin (1) (2)
(FS/100 kg netto)

0406 30

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

0

0406 20

Kaikenlaiset juustoraasteet ja -jauheet

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

Vihreä alppijuusto

139

ex 0406 90 99

Emmental

343

ex 0406 90 91

Fromage Fribourgeois (Vacherin Fribourgeois)

259

0406 90 21
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Sveitsin tullitariffin
nimike

Tavaran kuvaus

Suurin (1) (2)
(FS/100 kg netto)

ex 0406 90 91

Grisons-juustot

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex 0406 90 91
ex 0406 90 99

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex 0406

Muut kuin edellä mainitut juustot
– Tuorejuustot ja pehmeät juustot

219

– Puolikovat juustot

274

– Kovat ja erityisen kovat juustot

343

(1) Siihen asti, kun kauppa on vapautunut kokonaan, pois lukien CN-koodiin 0406 90 01 kuuluvat juustot, jotka on tarkoitettu jalos
tettaviksi ja yhteisöön vietäviksi kiintiöiden vähimmäiskäyttöä koskevan menettelyn mukaisesti.
(2) Mukaan luettuina kaikista vaikutukseltaan vastaavista muista toimenpiteistä johtuvat määrät.
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Lisäys 3
Luettelo hyväksytyistä nimityksistä tuotaessa ”Italico”-juustoa Sveitsiin
Bel Piano Lombardo
Stella Alpina
Cerriolo
Italcolombo
Tre Stelle
Cacio Giocondo
Il Lombardo
Stella d'Oro
Bel Mondo
Bick
Pastorella Cacio Reale
Valsesia
Casoni Lombardi
Formaggio Margherita
Formaggio Bel Paese
Monte Bianco
Metropoli
L'Insuperabile
Universal
Fior d'Alpe
Alpestre
Primavera
Italico Milcosa
Caciotto Milcosa
Italia
Reale
La Lombarda
Codogno
Il Novarese
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Mondo Piccolo
Bel Paesino
Primula Gioconda
Alfiere
Costino
Montagnino
Lombardo
Lagoblu
Imperiale
Antica Torta Cascina S. Anna
Torta Campagnola
Martesana
Caciotta Casalpiano
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Lisäys 4
Juustojen kuvaus
Jäljempänä mainittuja juustoja saa tuoda Sveitsiin sopimustullein ainoastaan, jos
ne ovat jäljempänä mainittujen kuvausten mukaiset, niiden ominaisuudet ovat
eriteltyä tyyppiä ja niiden tuonnissa käytetään vastaavaa kuvausta tai nimitystä.

1.

Feta

Nimitys

Feta

Tuotantoalueet

Traakia, Makedonia, Thessalia, Epeiros, Sterea Ellada, Peloponnesos ja Lesvosin
departementti (Kreikka)

Muoto ja mitat

Erikokoiset kuution tai suorakulmaisen suuntaissärmiön muotoiset juustot

Ominaisuudet

Kuoreton, pehmeä juusto. Valkoinen ja pehmeä, mutta kiinteä joskin hieman
hauras juusto, jonka maku on happaman ja suolaisen kirpeä. Juustoa valmis
tetaan ainoastaan lampaanmaidosta tai lisäämällä siihen enintään 30 % vuohen
maitoa, kypsytysaika vähintään kaksi kuukautta

Kuiva-aineen rasvapitoisuus

vähintään 43 %

Kuiva-ainepitoisuus

vähintään 44 %

2.
Lampaanmaidosta valmis
tettu valkoinen juusto suolavedes
sä
Kuvaus

Lampaanmaidosta valmistettu valkoinen juusto suolavedessä, kuvaus alkuperä
maan mukaan, valmistettu ainoastaan lampaanmaidosta tai:
Lampaanmaidosta valmistettu valkoinen juusto suolavedessä, kuvaus alkuperä
maan mukaan, valmistettu lampaan- ja vuohenmaidosta

Tuotantoalue

Euroopan unionin jäsenvaltiot

Muoto ja mitat

Erikokoiset kuution tai suorakulmaisen suuntaissärmiön muotoiset juustot

Ominaisuudet

Kuoreton, pehmeä juusto. Valkoinen ja pehmeä, mutta kiinteä joskin hieman
hauras juusto, jonka maku on happaman ja suolaisen kirpeä. Juustoa valmis
tetaan ainoastaan lampaanmaidosta tai lisäämällä siihen enintään 10 % vuohen
maitoa, kypsytysaika vähintään kaksi kuukautta

Kuiva-aineen rasvapitoisuus

vähintään 43 %

Kuiva-ainepitoisuus

vähintään 44 %

Juustoa saa tuoda sovituin tariffein ainoastaan, jos kunkin palan pakkauksessa mainitaan tuottajan koko osoite ja
ilmoitetaan, että juusto on valmistettu yksinomaan lampaanmaidosta tai soveltuvin osin lisäämällä siihen vuohenmai
toa.
3.

Manchego

Nimitys

Manchego

Tuotantoalueet

Kastilia-La Manchan alue (Albaceten, Ciudad Realin, Cuencan ja Toledon pro
vinssit)

Muoto, mitat, paino tahkoa kohti

Lähes tasareunaiset sylinterin muotoiset tahkot. Korkeus: 7–12 cm. Halkaisija:
9–22 cm. Paino: 1–3,5 kg.
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Tuotantoalueet

Kova vaaleankeltainen tai vihertävän mustahko kuori; juusto on kiinteä ja tiivis,
valkea tai norsunluun keltainen, ja siinä voi olla pieniä epätasaisesti jakautuneita
reikiä. Luonteenomainen tuoksu ja maku. Kova tai puolikova juusto, jota valmis
tetaan ainoastaan ”Manchega”-rodun lampaiden vastalypsetystä tai pastöroidusta
maidosta, hyydytys tapahtuu luonnonjuoksetteessa tai muiden luvallisten hyy
dytysentsyymien kanssa siten, että maito lämmitetään 28–32 asteen lämpötilaan
45–60 minuuttia. Kypsytysaika vähintään 60 päivää.

Kuiva-aineen rasvapitoisuus

vähintään 50 %

Kuiva-ainepitoisuus

vähintään 55 %

4.

Idiazabal

Nimitys:

Idiazabal

Tuotantoalueet

Guipuzcoan, Navarran, Alavan ja Vizcayan provinssit

Muoto, mitat, paino tahkoa kohti

Lähes tasasivuiset sylinterin muotoiset tahkot. Korkeus: 8–12 cm. Halkaisija:
10–30 cm. Tahkojen paino: 1–3 kg.

Ominaisuudet

Kova kuori on keltainen taikka tummanruskea, jos se on savustettu. Kiinteä
juusto on valkoinen tai norsunluun keltainen, ja siinä voi olla pieniä epätasaisesti
jakautuneita reikiä. Luonteenomainen tuoksu ja maku. Juustoa valmistetaan yk
sinomaan vastalypsetystä Lacha- tai Carranzana-rotuisen lampaan maidosta, hyy
dytys tapahtuu luonnonjuoksetteessa tai muiden luvallisten hyydytysentsyymien
kanssa 28–32 asteen lämpötilassa 20–45 minuuttia. Kypsytysaika vähintään
60 päivää.

Kuiva-aineen rasvapitoisuus:

vähintään 45 %

Kuiva-ainepitoisuus

vähintään 55 %

5.

Roncal

Nimitys

Roncal

Tuotantoalueet

Roncalin laakso (Navarra)

Muoto, mitat, paino tahkoa kohti

Lähes tasasivuiset sylinterin muotoiset tahkot. Korkeus: 8–12 cm. Halkaisija ja
paino vaihtelevat.

Ominaisuudet

Kova, nystyräinen, rasvainen ja oljenruskea kuori. Juusto on kiinteä ja tiivis,
huokoinen mutta reiätön, väriltään valkea tai norsunluun keltainen. Kova tai
puolikova juusto, jota saadaan yksinomaan lampaanmaidosta, hyydytys tapahtuu
luonnonjuoksetteessa tai muiden luvallisten hyydytysentsyymien kanssa 32–37
asteen lämpötilassa.

Kuiva-aineen rasvapitoisuus

vähintään 50 %

Kuiva-ainepitoisuus

vähintään 60 %

6.

Raclette-tyyppiset juustot

Nimitys

Alkuperämaan mukaan, esim. saksalainen tai ranskalainen juusto

Tuotantoalue

Euroopan unionin jäsenvaltiot

Muoto, mitat, paino tahkoa kohti

Tahkoina tai paloina. Korkeus: 5,5–8 cm; halkaisija 28–42 cm tai leveys
28–36 cm. Tahkon paino: 4,5–7,5 kg

Ominaisuudet

Puolikova juusto, kuori on tiivis ja väriltään kullankeltainen tai kirkkaanruskea,
ja siinä voi olla harmahtavia läikkiä. Juustoaine pehmeä ja sulatettavaksi sovel
tuva, norsunluun värinen tai kellertävä, tiivis, mutta siinä voi olla joitakin reikiä.
Luonteenomainen, pehmeä ja leimallinen tuoksu ja maku. Valmistettu pastöroi
dusta, lämmitetystä tai vastalypsetystä vasikanmaidosta, sakeuttaminen tapahtuu
maitohappokäytteillä tai muilla sakeuttamisaineilla. Juustomassa on puristettu;
juustomassa on yleensä pesty. Kypsytysaika vähintään 8 viikkoa.
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Kuiva-aineen rasvapitoisuus

Vähintään 45 %

Kuiva-ainepitoisuus

Vähintään 55 %

7.

Nesteessä oleva Mozzarella

Juustoa saa tuoda Sveitsiin sovituin tullein ainoastaan, jos tahkoja tai paloja säilytetään nesteessä ja ilmanpitävissä
astioissa. Nesteen osuuden on oltava vähintään 25 % kokonaispainosta, mukaan luettuna juustotahkot tai -palat, neste
ja tuotetta lähinnä oleva pakkaus.
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LIITE 4
KASVINSUOJELU

1 artikla
Tarkoitus
Tämän liitteen tavoitteena on helpottaa osapuolten alu
►M14 1. ◄
eelta peräisin olevien tai niihin kolmansista maista tuotujen, kasvinsuo
jelutoimenpiteiden kohteena olevien sellaisten kasvien, kasvituotteiden
ja muiden tuotteiden kauppaa osapuolten välillä, jotka mainitaan komi
tean sopimuksen 11 artiklan mukaisesti laatimassalisäyksessä 1.

▼M14
2.
Poiketen siitä, mitä sopimuksen 1 artiklassa määrätään, tätä liitettä
sovelletaan kaikkiin kasveihin, kasvituotteisiin ja 1 kohdassa tarkoitet
tuihin lisäyksessä 1 lueteltuihin muihin tuotteisiin.

▼B
2 artikla
Periaatteet
1)
Osapuolet toteavat, että kasveille, kasvituotteille ja muille tuotteille
haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä ehkäisemään tarkoitettuja
suojatoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö on niissä samankaltainen,
minkä johdosta toimenpiteillä saavutetaan samanlainen suoja 1 artiklassa
tarkoitetussalisäyksessä 1 mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille
tuotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan. Totea
mus kattaa myös kasvinsuojelutoimenpiteet, jotka koskevat kolmansista
maista tuotuja kasveja, kasvituotteita ja muita tuotteita.

2)
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetäänlisäyksessä 2,
jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.

▼M14
3.
Osapuolet tunnustavat vastavuoroisesti asianomaisten viranomais
ten hyväksymien laitosten myöntämät kasvipassit. Luettelo näistä laitok
sista, sellaisena kuin se on säännöllisesti päivitettynä, on saatavilla lisä
yksessä 3 luetelluilta viranomaisilta. Kasvipassit ovat molempien osapu
olten osalta 2 kohdassa tarkoitetussa lisäyksessä 2 esitetyn lainsäädän
nön mukaiset, ja niiden katsotaan täyttävän 1 artiklassa tarkoitetussa
lisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden
siirtoon molempien osapuolten alueella liittyviä asiakirjoja koskevat
vaatimukset, jotka vahvistetaan asianomaisissa säädöksissä.

▼B
4)
Kasvipasseja ei käytetä osapuolten välisessä kaupassa sellaisten
1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituottei
den ja muiden tuotteiden yhteydessä, joiden kaupassa kummankaan
osapuolen maa-alueen sisällä ei sovelleta kasvipassijärjestelmää, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta vaatimuksia, jotka sisältyvät muihin, osapuolten
oman lainsäädännön nojalla edellytettyihin asiakirjoihin, erityisesti nii
hin, joiden avulla voidaan selvittää mainittujen kasvien, kasvituotteiden
ja muiden tuotteiden alkuperä.
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3 artikla
1)
Osapuolten välinen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden,
joita ei selvästi mainita 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 ja joihin ei
sovelleta kasvinsuojelutoimenpiteitä kummankaan osapuolen alueella,
kauppa ilman kasvinsuojelutoimenpiteisiin liittyvää valvontaa (asiakir
jatarkastukset, tunnistustarkastukset, kasvintarkastukset) on sallittu.

2)
Jos jompikumpi osapuoli aikoo soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuihin
kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tuotteisiin kasvinsuojelutoimenpi
teitä, sen on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle.

3)
Soveltaen 10 artiklan 2 kohtaa kasvinsuojelun työryhmä arvioi
2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen muutosten vaikutukset tähän liittee
seen voidakseen esittää kyseisiin lisäyksiin mahdolliset muutokset.

4 artikla
Alueelliset vaatimukset
1)
Kumpikin osapuoli voi vahvistaa samanlaisin perustein erityisvaa
timuksia, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden,
niiden alkuperästä riippumatta, siirtoihin jossakin maa-alueensa osassa
tai kyseiselle alueelle, sikäli kun se on perusteltua alueella aiemmin
vallinneen kasvien terveystilanteen perusteella.

2)
Lisäyksessä 4, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mu
kaisesti, määritellään 1 kohdassa tarkoitetut alueet sekä niihin liittyvät
erityisvaatimukset.

5 artikla
Tuontitarkastus
1)
Kumpikin osapuoli suorittaa kasvintarkastuksia pistokokein, joissa
käytettävän otoksen koko ei saa ylittää 1 artiklassa tarkoitetussalisäyk
sessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden lähe
tyksestä tiettyä prosenttiosuutta. Tämä kasvinsuojelun työryhmän ehdot
tama osuus määritetään kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden
osalta niihin kohdistuvan kasvinterveydellisen riskin mukaan, ja sen
vahvistaa komitea. Tämän liitteen tullessa voimaan osuudeksi vahvis
tetaan kymmenen prosenttia.

2)
Komitea voi kasvinsuojelun työryhmän ehdotuksesta tämän liit
teen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää 1 kohdassa määrättyjen
tarkastusten suhteellisen osuuden pienentämisestä.

3)
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan ainoastaan
kasvintarkastuksiin, jotka liittyvät kyseisen kahden osapuolen väliseen
kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden kauppaan.

4)
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, ellei sopi
muksen 11 artiklan ja tämän liitteen 6 ja 7 artiklan määräyksistä muuta
johdu.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 40
▼B
6 artikla
Suojatoimenpiteet
Suojatoimenpiteet toteutetaan sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa mää
rättyjen menettelyjen mukaisesti.

7 artikla
Poikkeukset
1)
Jos jompikumpi osapuolista aikoo soveltaa poikkeuksia toisen osa
puolen maa-alueen osaan tai koko maa-alueeseen nähden, sen on ilmoi
tettava siitä tälle edeltä käsin ja esitettävä perustelut. Rajoittamatta mah
dollisuutta saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjes
tetään mahdollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien rat
kaisujen löytämiseksi.

2)
Jos jompikumpi osapuoli soveltaa poikkeuksia oman maa-alueensa
osaan tai johonkin kolmanteen maahan nähden, sen on ilmoitettava siitä
mahdollisimman pian toiselle osapuolelle. Rajoittamatta mahdollisuutta
saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjestetään mah
dollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien ratkaisujen
löytämiseksi.

8 artikla
Lisätarkastus
1)
Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että toisen osapuolen pyyn
nöstä voidaan tehdä lisätarkastus kasvinterveydellisen tilanteen arvioi
miseksi sekä sellaisten vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden
arvioimiseksi, jotka vastaavat 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2)
Lisätarkastuksella tarkoitetaan rajalla tehtävää tarkastusta, jossa
todetaan, täyttääkö toisen osapuolen alueelta tuleva lähetys kasvien ter
veyttä koskevat vaatimukset.

3)
Tarkastus suoritetaan komitean kasvinsuojelun työryhmän ehdo
tuksesta vahvistamaa menettelyä noudattaen.

9 artikla
Tietojen vaihto
1)
Osapuolet toimittavat sopimuksen 8 artiklan mukaisesti toisilleen
kaiken hyödyllisen tiedon, joka liittyy tässä liitteessä tarkoitettujen laki
en, asetusten ja hallinnollisten määräysten täytäntöönpanoon ja sovelta
miseen, sekälisäyksessä 5 tarkoitetut tiedot.

2)
Tässä liitteessä tarkoitetun lainsäädännön täytäntöönpanoa kos
kevien yksityiskohtaisten sääntöjen samanlaisen soveltamisen varmis
tamiseksi kumpikin osapuoli sallii alueellaan toisen osapuolen pyyn
nöstä tämän asiantuntijoiden tarkastuskäynnit, jotka toteutetaan yhteis
työssä kyseisen alueen virallisen kasvintarkastuslaitoksen kanssa.
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10 artikla
Kasvinsuojelun Työryhmä
1)
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu kasvinsuojelun
työryhmä, jäljempänä ”työryhmä”, tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen
ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.
2)
Työryhmä selvittää säännöllisesti osapuolten kansallisen lainsää
dännön kehittymistä tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa
laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukaut
tamista ja ajan tasalle saattamista varten.
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Lisäys 1
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT
A.

Jommankumman osapuolen alueelta peräisin olevat kasvit, kasvituotteet
ja muut tavarat, joiden osalta osapuolten samankaltainen lainsäädäntö
antaa samanlaisen suojan ja osapuolet tunnustavat kasvipassin

1.

Kasvit ja kasvituotteet

1.1 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t k a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a s i e 
meniä
Beta vulgaris L.
Camellia sp.
Humulus lupulus L.
Prunus L., paitsi Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L.
Rhododendron spp., paitsi Rhododendron simsii Planch.
Viburnum spp.
1.2 K a s v i t j a p ö l y t y k s e e n t a r k o i t e t t u s i i t e p ö l y h e d e l m i ä
ja siemeniä lukuun ottamatta
Amelanchier Med.
Chaenomeles Lindl.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L.
1.3 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t r ö n s y j ä t a i m u k u l o i t a m u o 
dostavat kasvit
Solanum L. ja niiden hybridit
1.4 K a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a h e d e l m i ä
Vitis L.
1.5. P u u t a v a r a , j o s s a o n j ä l j e l l ä s e n l u o n n o l l i n e n p y ö r e ä
pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna,
tai lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä
oleva puutavara
a) joka on saatu kokonaan tai osittain Platanus L. -kasvista, myös puu,
jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa
sekä
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b) joka vastaa jotakin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitarif
fista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (1) liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistetuista seuraavista
kuvauksista:
CN-koodi

2.

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risu
kimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

ex 4401 30 80

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi,
briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon
yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosoo
tilla tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuo
mautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta tro
oppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fa
gus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin
maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty

ex 4404 20 00

Halkaistut lehtipuupylväät: teroitetut, mutta pituussuun
nassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuo
mautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta tro
oppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fa
gus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suu
rempi kuin 6 mm

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka ovat sellaisten tuottajien tuotta
mia, joilla on lupa tuottaa tuotteita niiden myymiseksi ammattimaisesti kas
vintuotantoa harjoittaville henkilöille, muut kuin lopulliselle kuluttajalle tu
otettavat valmiit kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, ja joiden osalta taa
taan, että niiden tuotanto on selvästi erillään muunlaisesta tuotannosta

2.1 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t k a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a s i e 
meniä
Abies Mill.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. ja niiden hybridit
Exacum spp.
(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
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Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: kaikki Uudesta-Guineasta peräisin olevat hybridilajikkeet
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Platanus L.
Populus L.
Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
Muut ruohomaisten lajien kasvit lukuun ottamatta Gramineae-heimon kas
veja, sipuleita, juurimukuloita, juurakoita ja mukuloita.
2.2 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t k a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a s i e 
meniä
Solanaceae, lukuun ottamatta 1.3 kohdassa tarkoitettuja kasveja
2.3 K a s v i t j u u r r u t e t t u i n a t a i k i i n t e ä s s ä t a i m u k a n a t u l e 
vassa kasvualustassaan
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea spp.
Strelitziaceae
2.4 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t s i e m e n e t j a s i p u l i t
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
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2.5 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t k a s v i t
Allium porrum L.
Palmae-kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja
jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin tai lajeihin:
Areca catechu L.
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
Borassus flabellifer L.
Brahea Mart.
Butia Becc.
Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume ex Mart.
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
Chamaerops L.
Cocos nucifera L.
Corypha elata Roxb.
Corypha gebang Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Jubaea Kunth.
Livistona R. Br.
Metroxylon sagu Rottb.
Oreodoxa regia Kunth.
Phoenix L.
Sabal Adans.
Syagrus Mart.
Trachycarpus H. Wendl.
Trithrinax Mart.
Washingtonia Raf.
2.6 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t s i p u l i t j a m u k u l a t
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: kääpiölajikkeet ja niiden hybridit, kuten G. calli
anthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. ja G.
tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
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Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B.

Osapuolten alueiden ulkopuolelta peräisin olevat kasvit, kasvituotteet ja
muut tavarat, joiden tuontia koskeva molempien osapuolten kasvinsuo
jelulainsäädäntö antaa samanlaisen suojan ja joista voidaan käydä
kauppaa osapuolten välillä käyttäen kasvipassia tämän lisäyksen A koh
dassa mainittujen kasvien osalta ja vapaasti muiden kasvien osalta

1.

Kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit lukuun ottamatta siemeniä, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta tämän lisäyksen C kohdassa mainittuihin kasveihin

2.

Siemenet

2.1 A r g e n t i i n a s t a , A u s t r a l i a s t a , B o l i v i a s t a , C h i l e s t ä ,
Uruguaysta tai Uudesta-Seelannista peräisin olevat
siemenet
Cruciferae
Gramineae paitsi Oryza spp.
Trifolium spp.
2.2 S i e m e n e t , j o t k a e i v ä t o l e p e r ä i s i n k u m m a n k a a n o s a 
puolen alueelta
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
2.3 A f g a n i s t a n i s t a , E t e l ä - A f r i k a s t a , I n t i a s t a , I r a k i s t a ,
Iranista Meksikosta, Nepalista, Pakistanista tai Ame
rikan yhdysvalloista peräisin olevat siemenet
Triticum
Secale
X Triticosecale
3.

Kasvinosat lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
Acer saccharum Marsh., joka on peräisin Yhdysvalloista tai Kanadasta
Apium graveolens L. (lehtivihannekset)
Aster spp., jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkokukat)
Camellia sp.
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Havupuut (Coniferales)
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Eryngium L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkokukat)
Gypsophila L.
Hypericum L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkoku
kat)
Lisianthus L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkokukat)
Ocimum L. (lehtivihannekset)
Orchidaceae (leikkokukat)
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Rhododendron spp., paitsi Rhododendron simsii Planch.
Rosa L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkokukat)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista (leikkoku
kat)
Viburnum spp.
4.

Hedelmät
Annona L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Cydonia L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Diospyros L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Malus Mill., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Mangifera L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Momordica L.
Passiflora L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Prunus L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Psidium L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Pyrus L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Ribes L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista
Vaccinium L., joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista

5.

Muut kuin istutettaviksi tarkoitetut mukulat
Solanum tuberosum L.
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6.

Puutavara, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai
osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai
puujätteenä oleva puutavara
a) kun se on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin
kuuluvaa, lukuun ottamatta puista pakkausmateriaalia erilaisten tavaroi
den kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioi
na, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoi
na, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen la
vakauluksina, ei kuitenkaan enintään 6 millimetrin paksuinen raakapuu,
ja liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä
tuotettu puutavarajaloste, joka on peräisin osapuolten alueiden ulkopuo
lelta:
— Quercus L. joka on peräisin Yhdysvalloista, myös sellainen, jossa ei
ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koo
diin 4416 00 00 kuuluva ja b alakohdassa tarkoitetun kuvauksen täyt
tävä puutavara, josta on olemassa kirjallinen tieto siitä, että puutava
raa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelemällä siten, että puun
lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,
— Platanus L., joka on peräisin Yhdysvalloista tai Armeniasta, mukaan
luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää
pintaa,
— Populus L., joka on peräisin Amerikan mantereen maista, mukaan
luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää
pintaa,
— Acer saccharum Marsh., joka on peräisin Yhdysvalloista tai Kanada
sta, mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista
pyöreää pintaa,
— Havupuut (Coniferales), jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista
maista, Kazakstanista, Turkista tai Venäjältä, mukaan luettuna puu
tavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya rhoifolia Siebold &
Zucc., joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasa
vallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista, mu
kaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää
pintaa,
sekä
b) vastaa jotakin seuraavista asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I ole
vassa 2 osassa vahvistetuista kuvauksista:
CN-koodi

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, ri
sukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 30 40

Sahanpuru

ex 4401 30 90

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pöl
kyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen
muotoon yhteenpuristettu

ex 4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreo
sootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos
siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti
syrjätty puu
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CN-koodi

Kuvaus

4403 20

Havupuuta oleva raakapuu, muu kuin maalilla, pet
sillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty,
myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu

4403 91

Tammea (Quercus spp.) oleva raakapuu, muu kuin
maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-ai
neilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuo
mautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta tro
oppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä
(Fagus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu, ei kuitenkaan maalilla, petsillä, kreosootilla
tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407 10

Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm

4407 91

Tammea (Quercus spp.) oleva puu, sahattu tai veis
tetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 93

Lajia Acer saccharum Marsh oleva puu, sahattu tai
veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 95

Saarnea (Fraxinus spp.) oleva puu, sahattu tai veis
tetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuo
mautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta tro
oppista puuta, tammea (Quercus spp.), pyökkiä
(Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta
(Prunus spp.) tai saarnea (Fraxinus spp.)) oleva
puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hi
ottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6
mm
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CN-koodi

Kuvaus

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja nii
den kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinke
lat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut pui
set lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakauluk
set

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset puurakennukset.

c) — puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasial
lisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyt
tyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuor
malavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
ei kuitenkaan enintään 6 millimetrin paksuinen raakapuu, ja liimaa
malla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tu
otettu puutavarajaloste,
— muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettävä puutava
ra, mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista
pyöreää pintaa, ei kuitenkaan enintään 6 millimetrin paksuinen raa
kapuu, ja liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden
yhdistelmällä tuotettu puutavarajaloste.
7.

Maa-aines ja kasvualusta
a) Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se koostuu kokonaan tai osit
tain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaanisista aineista kuten kasvinosista,
humuksesta turve ja puunkuori mukaan luettuina, lukuun ottamatta yk
sinomaan turpeesta koostuvaa maa-ainesta;
b) kiinteästi tai muuten kasvien mukana oleva maa-aines ja kasvualusta,
joka koostuu kokonaan tai osittain a alakohdassa määritellyistä aineksista
taikka osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineesta, jotka on
tarkoitettu kasvien viljelyalustaksi ja joiden alkuperämaa on jokin seuraa
vista:
— Turkki
— Georgia, Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä tai Venäjä,
— Euroopan ulkopuoliset maat lukuun ottamatta Algeriaa, Egyptiä, Is
raelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa.

8.

Erillinen kuori, joka on saatu seuraavista
— havupuut (Coniferales), jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista
maista,
— Acer saccharum Marsh., Populus L. ja Quercus L., muu kuin Quercus
suber L.,
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., joka on
peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Mongolias
ta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.
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9.

Afganistanista, Amerikan yhdysvalloista, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Irakista,
Iranista, Meksikosta, Nepalista tai Pakistanista peräisin olevat seuraavat
viljakasvit
Triticum
Secale
X Triticosecale

C.

Jommankumman osapuolen alueelta tulevat kasvit, kasvituotteet ja
muut tavarat, joiden osalta osapuolten lainsäädäntö on erilainen, ei
vätkä osapuolet tunnusta kasvipassia

1.

Sveitsistä tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden mukana on oltava kasvin
terveystodistus silloin, kun ne tuodaan johonkin unionin jäsenvaltioon

1.1 I s t u t e t t a v i k s i t a r k o i t e t u t k a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a s i e 
meniä
Clausena Burm. f.
Murraya Koenig ex L.
1.2 K a s v i n o s a t l u k u u n o t t a m a t t a h e d e l m i ä j a s i e m e n i ä
1.3 S i e m e n e t
Oryza spp.
1.4 H e d e l m ä t
Citrus L. ja niiden hybridit
Fortunella Swingle ja niiden hybridit
Poncirus Raf. ja niiden hybridit
2.

Jostakin unionin jäsenvaltiosta tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden mukana
on oltava kasvin terveystodistus silloin, kun ne tuodaan Sveitsiin

3.

Sveitsistä tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden tuonti unionin jäsenvaltioihin
on kielletty

3.1 K a s v i t l u k u u n o t t a m a t t a h e d e l m i ä j a s i e m e n i ä
Citrus L. ja niiden hybridit
Fortunella Swingle ja niiden hybridit
Poncirus Raf. ja niiden hybridit
4.

Jostakin unionin jäsenvaltiosta tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden tuonti
Sveitsiin on kielletty

4.1 K a s v i t
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
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Lisäys 2
LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unionin säädökset
— Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, peru
nasyövän torjunnasta
— Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilik
kakääriäisten torjunnasta
— Komission päätös 91/261/ETY, tehty 2 päivänä toukokuuta 1991, Australian
tunnustamisesta vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintu
hoajasta
— Komission direktiivi 92/70/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, suo
jeltujen alueiden tunnustamiseen yhteisössä liittyvää tietojen keruuta kos
kevista yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tietty
jen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja
muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröin
tiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä
kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käy
tettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä kos
kevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen
liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission päätös 93/359/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan
antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysval
loista peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direk
tiivin 77/93/ETY säännöksiin
— Komission päätös 93/360/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan
antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin
olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin
— Komission päätös 93/365/ETY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1993, luvan anta
misesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa
lämpökäsiteltyä havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin, sekä lämpökäsiteltyyn puutavaraan sovellettavaa merkitsemisjär
jestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission päätös 93/422/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan an
tamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin ole
vaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjär
jestelmän yksityiskohdista
— Komission päätös 93/423/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan an
tamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista
peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin
77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan mer
kitsemisjärjestelmän yksityiskohdista
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30. huhtikuuta 2010.
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— Komission direktiivi 93/50/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tietyistä
sellaisista neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa
luettelemattomista kasveista, joiden tuotantoalueilla sijaitsevat näiden kasvien
tuottajat, varastot tai lähetyskeskukset on kirjattava viralliseen rekisteriin
— Komission direktiivi 93/51/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, sään
töjen vahvistamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden
jonkin suojellun alueen kautta liikkumisen osalta ja näiden tällaiselta suojel
lulta alueelta peräisin olevien ja sen sisällä liikkuvien kasvien, kasvituotteiden
ja muiden tavaroiden liikkumisen osalta
— Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan
vaalean rengasmädän torjunnasta
— Komission direktiivi 94/3/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, kolman
nesta maasta tulevan välittömästi kasvien terveyttä uhkaavan lähetyksen tai
haitallisen organismin pysäyttämistä koskevasta ilmoitusmenettelystä
— Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolman
sista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveys
tarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määrän
päässä koskevista vähimmäisedellytyksistä
— Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Rals
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta
— Komission päätös 98/109/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1998, luvan anta
misesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti kiireellisiä toimenpiteitä Thrips
palmi Karny -kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi Thaimaan osalta
— Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kas
vien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen
estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
— Komission päätös 2002/757/EY, tehty 19 päivänä syyskuuta 2002, väliaikai
sista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres,
De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja
siellä leviämisen estämiseksi
— Komission päätös 2002/499/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston
direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä säädettävien poikkeuksien salli
misesta Korean tasavallasta peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Junipe
rus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen
kasvien osalta
— Komission päätös 2002/887/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2002, neuvos
ton direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisen sallimisesta
Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L.
-sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta
— Komission päätös 2003/766/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2003, kiireelli
sistä toimenpiteistä Diabrotica virgifera Le Conte -tuhohyönteisen leviämisen
estämiseksi yhteisössä
— Komission päätös 2004/4/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, luvan anta
misesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia lisätoimenpi
teitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen
estämiseksi
— Komission päätös 2004/200/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2004, toimen
piteistä pepinon mosaiikkiviruksen yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämi
sen estämiseksi
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— Komission direktiivi 2004/105/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kol
mansista maista tuotavia ja neuvoston direktiivissä 2000/29/EY lueteltuja
kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita seuraavien virallisten terveystodis
tusten mallien tai kasvien jälleenviennissä käytettävien terveystodistusten
mallien vahvistamisesta
— Komission päätös 2005/51/EY, tehty 21 päivänä tammikuuta 2005, luvan
antamisesta jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia tiettyihin neuvoston
direktiivin 2000/29/EY säännöksiin torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten
yhdisteiden saastuttaman maa-aineksen dekontaminaatiotarkoituksiin tapahtu
van maahantuonnin osalta
— Komission päätös 2005/359/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjä
neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Yh
dysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) osalta
— Komission päätös 2006/133/EY, tehty 13 päivänä helmikuuta 2006, jäsenval
tioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursap
helenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mänty
ankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla,
joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä
— Komission päätös 2006/464/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, väliaikai
sista hätätoimenpiteistä Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -organismin yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi
— Komission päätös 2006/473/EY, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen
kolmansien maiden ja tiettyjen kolmansien maiden alueiden tunnustamisesta
vapaaksi (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Xanthomonas campestris-, Cer
cospora angolensis Carv. & Mendes- tai (kaikista Citrukselle patogeenisistä)
Guignardia citricarpa Kiely -kannoista
— Neuvoston direktiivi 2006/91/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006, hir
mukilpikirvan torjunnasta (Kodifioitu toisinto)
— Komission päätös 2007/365/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, kiireel
lisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhtei
söön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi
— Komission päätös 2007/410/EY, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, perunan
sukkulamukulataudin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estävistä
toimenpiteistä
— Komission päätös 2007/433/EY, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, väliaikai
sista hätätoimenpiteistä Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell -orga
nismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi
— Komission päätös 2007/847/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, poikkeuk
sen myöntämisestä Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedo
niasta peräisin olevia Vitis L. -suvun kasveja, lukuun ottamatta hedelmiä,
koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin
— Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edel
lytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja
tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa
tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä
tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai
lajikevalintatyötä varten
— Komission päätös 2008/840/EY, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008, hätätoi
menpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutu
misen ja siellä leviämisen estämiseksi
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Sveitsin säädökset
— 28. helmikuuta 2001 annettu asetus kasvinsuojelusta (RS 916.20)
— 15. huhtikuuta 2002 annettu talousministeriön asetus kielletyistä kasveista
(RS 916.205.1)
— 25. helmikuuta 2004 annettu maatalousviraston asetus väliaikaisista kasvin
suojelutoimenpiteistä (RS 916.202.1)
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Lisäys 3
Viranomaiset, jotka toimittavat pyynnöstä luettelon kasvipasseja laativista
virallisista laitoksista
A. Euroopan yhteisö
Yksi viranomainen kustakin jäsenvaltiosta 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun
neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Belgia:

Federal Public Service of Public Health
Food Chain Security and Environment
DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants
Division Plant Protection
Euro station II (7o floor)
Place Victor Horta 40 box 10
B-1060 BRUSSELS

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection
17, Hristo Botev, blvd., floor 5
BG – SOFIA 1040

Tšekki:

State Phytosanitary Administration
Bubenská 1477/1
CZ – 170 00 PRAHA 7

Tanska:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Saksa:

Julius Kühn-Institut
— Institut für nationale und internationale Angelegen
heiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12
D – 38104 Braunschweig

Viro:

Plant Production Inspectorate
Teaduse 2
EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irlanti:

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Campus
Co. Kildare
IRL

Kreikka:

Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Avenue
GR – 176 71 ATHENS

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
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Espanja:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sani
dad Vegetal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sani
dad Vegetal
c/ Alfonso XII, no 62 – 2a planta
E – 28071 MADRID

Ranska:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche
Sous Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
F – 75732 PARIS CEDEX 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I – 00187 ROMA

Kypros:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Envi
ronment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY – 1412 LEFKOSIA

Latvia:

State Plant Protection Service
Republikas laukums 2
LV – 1981 RIGA

Liettua:

State Plant Protection Service
Kalvariju str. 62
LT – 2005 VILNIUS

Luxemburg:

Ministère de l'Agriculture
Adm. des Services Techniques de l'Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
16, route d'Esch – BP 1904
L – 1019 LUXEMBOURG

Unkari:

Ministry of Agriculture and Rural Development
Department for Plant Protection and Soil Conservation
Kossuth tér 11
HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department
Plant Biotechnology Center
Annibale Preca Street
MT – LIJA, LJA 1915

Alankomaat:

Plantenziektenkundige Dienst
Geertjesweg 15/Postbus 9102
NL – 6700 HC WAGENINGEN
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Itävalta:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um
welt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a
Stubenring 1
A – 1012 WIEN

Puola:

The State Plant Health and Seed Inspection Service
Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
42, Mlynarska Street
PL – 01-171 WARSAW

Portugali:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Ru
ral (DGADR)
Avenida Afonso Costa, 3
PT – 1949-002 LISBOA

Romania:

Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Develop
ment
24th Carol I Blvd.
Sector 3
RO – BUCHAREST

Slovenia:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic
of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI – 1000 LJUBLJANA

Slovakia:

Ministry of Agriculture
Department of plant commodities
Dobrovicova 12
SK – 812 66 BRATISLAVA

Suomi:

Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition
Department of Food and health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Ruotsi:

Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S – 55182 JÖNKÖPING

Yhdistynyt
kunta:

kuningas Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House
King's Pool
Peasholme Green
UK – YORK YO1 7PX

B. Sveitsi
Office fédéral de l'agriculture
CH-3003 BERNE
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Lisäys 4 (1)
EDELLÄ

4 ARTIKLASSA TARKOITETUT ALUEET
LIITTYVÄT ERITYISVAATIMUKSET

JA NIIHIN

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset, joita
osapuolten on noudatettava, määritellään seuraavassa mainituissa osapuolten sää
döksissä ja hallinnollisissa määräyksissä.
Euroopan unionin säädökset
— Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kas
vien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen
estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
— Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008,
kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alu
eiden tunnustamisesta suojelluiksi
Sveitsin säädökset
— 28. helmikuuta 2001 annettu asetus kasvinsuojelusta, liite 4, osa B (RS
916.20)

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30. huhtikuuta 2010.
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Lisäys 5
Tietojen vaihto
Tiedot, joihin viitataan 9 artiklan 1 kohdassa, ovat:
— kolmansista maista tai osapuolten alueiden jostakin osastatulevien välittömästi
kasvien terveyttä uhkaavien lähetysten tai haitallisten organismien pysäyttä
mistä koskevat ilmoitukset, joista säädetään direktiivissä 94/3/ETY,
— direktiivin 77/93/ETY 15 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.
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LIITE 5
ELÄINTEN RUOKINTA

1 artikla
Tarkoitus
1.
Osapuolet sitoutuvat lähentämään eläinten ruokintaa koskevaa
sääntelyään helpottaakseen alan kaupankäyntiä.
2.
Luettelo tuotteista tai tuoteryhmistä, joiden osalta osapuolet arvi
oivat sääntelynsä johtavan samoihin tuloksiin, ja tarvittaessa luettelo
osapuolten sääntelystä, jossa edellytettyjen toimenpiteiden osapuolet ar
vioivat johtavan samoihin tuloksiin, esitetäänlisäyksessä 1, jonka komi
tea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.
▼M14
2 a
Poiketen siitä, mitä sopimuksen 1 artiklassa määrätään, tätä lii
tettä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joita koskevat 2 kohdassa tarkoite
tut lisäyksessä 1 luetellut määräykset.
▼B
3.
Osapuolet poistavat rajatarkastukset 2 kohdassa tarkoitetussalisä
yksessä 1 luetelluilta tuotteilta ja tuoteryhmiltä.

2 artikla
Määritelmät
Tässä liitteessä tarkoitetaan:
a) ’tuotteella’: rehua tai muuta eläinten ruokinnassa käytettyä ainetta;
b) ’laitoksella’: yksikköä, joka tuottaa tai valmistaa tuotetta tai pitää sitä
hallussaan välivaiheessa, jalostus ja pakkaaminen mukaan lukien,
ennen sen liikkeeseen luovuttamista, tai joka luovuttaa tämän tuot
teen liikkeeseen,
c) ’toimivaltaisella viranomaisella’: eläinten ruokinnan virallisista tar
kastuksista vastaavia osapuolten viranomaisia.

3 artikla
Tietojenvaihto
Sopimuksen 8 artiklan nojalla osapuolet ilmoittavat toisilleen:
— toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaiset viranomaiset sekä näi
den alueelliset ja toiminnalliset vastuualueet,
— luettelon valvontamäärityksistä vastaavista laboratorioista,
— tarvittaessa luettelon erityyppisille tuotteille määrätyistä saapumis
paikoista alueellaan,
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— tarkastusohjelmansa, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden yhden
mukaisuus osapuolten oman eläinten ruokintaa koskevan sääntelyn
kanssa.
Neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa on otettava huo
mioon osapuolten erityistilanteet ja erityisesti täsmennettävä säännölli
sesti tehtävien tarkastusten luonne ja suoritustiheys.

4 artikla
Yleiset tarkastuksia koskevat määräykset
osapuolten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta toisen
osapuolen alueelle lähetettäviksi tarkoitetut tuotteet tulisivat yhtä huo
lellisesti tarkastetuiksi kuin omalla alueella liikkeeseen luovutettaviksi
tarkoitetut tuotteet; niiden on erityisesti valvottava, että:
— tarkastukset tehdään säännöllisesti, mikäli epäillään jonkin tuotteen
olevan määräysten vastainen, ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen ja
erityisesti riskeihin ja saatuun kokemukseen nähden,
— tarkastukset ulottuvat kaikkiin tuotanto- ja valmistusvaiheisiin, liik
keeseen luovuttamista edeltäviin välivaiheisiin, liikkeeseen luovutta
miseen, tuonti mukaan luettuna, sekä tuotteiden käyttöön;
— tarkastukset tehdään aiotun tutkimuksen kannalta sopivimmassa vai
heessa;
— tarkastukset tehdään yleensä ilman ennakkovaroitusta;
— tarkastukset koskevat myös eläinten ravinnon kiellettyjä käyttötapoja.

5 artikla
Tarkastus alkuperämaassa
1.
Osapuolten on valvottava, että toimivaltaiset viranomaiset tarkas
tavat laitokset varmistuakseen siitä, että nämä täyttävät velvoitteensa ja
että liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet ovat 1 artiklassa tar
koitetussalisäyksessä 1 tarkoitetun alkuperämaassa sovellettavan säänte
lyn edellytysten mukaisia.
2.
Jos on aihetta epäillä, että näitä vaatimuksia ei noudateta, toimi
valtaisen viranomaisen on tehtävä ylimääräisiä tarkastuksia ja, jos epäi
lys osoittautuu aiheelliseksi, toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

6 artikla
Tarkastus määrämaassa
1.
Määräosapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat määräpaikassa
varmistaa syrjimättömästi tehtävien pistokokeiden avulla, että tuotteet
ovat tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukaisia.
2.
Jos määräosapuolen toimivaltaisella viranomaisella kuitenkin on
käytettävissään rikkomukseen viittaavia tietoja, tarkastuksia voidaan
tehdä myös tuotteiden kuljetuksen aikana kyseisen osapuolen alueella.
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3.
Jos kyseisen osapuolen toimivaltaiset viranomaiset lähetyksen
määräpaikassa tai kuljetuksen aikana tehdyssä tarkastuksessa toteavat,
etteivät tuotteet ole tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn
mukaisia, niiden on toteutettava asian edellyttämät toimenpiteet ja vaa
dittava lähettäjää, vastaanottajaa tai muuta oikeudenomistajaa toteutta
maan jonkin seuraavista toimenpiteistä:
— tuotteiden saattaminen määräysten mukaisiksi vahvistettavassa mää
räajassa,
— mahdollinen käsittely saastunnan aiheuttajan tuhoamiseksi,
— muu sovelias käsittely,
— käyttö muuhun tarkoitukseen,
— jälleenlähetys alkuperäosapuolelle, sen jälkeen kun tämän osapuolen
toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta,
— tuotteiden hävittäminen.

7 artikla
Osapuolten alueiden ulkopuolelta tulevien tuotteiden valvonta
1.
Poiketen siitä, mitä 4 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa
määrätään, osapuolten on toteuttava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat muulta kuin sopimuksen 16 artik
lassa määritellyltä alueelta osapuolten tullialueelle tuotavan kunkin tuo
te-erän asiakirjatarkastuksen ja pistokokein suoritettavan tunnistustarkas
tuksen varmistuakseen:
— niiden luonteesta,
— niiden alkuperästä ja
— niiden maantieteellisestä määräpaikasta
niihin sovellettavan tullimenettelyn määrittämiseksi.
2.
Ennen kuin tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, osapuolten
on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen pistoko
kein tehtävällä fyysisellä tarkastuksella, että tuotteet ovat määräysten
mukaisia.

8 artikla
Yhteistyö todetuissa rikkomustapauksissa
1.
Osapuolten on avustettava toisiaan vastavuoroisesti siten kuin tässä
liitteessä edellytetään. Niiden on taattava eläinten ruokinnassa käytettyjä
tuotteita koskevan sääntelyn moitteeton soveltaminen, erityisesti avus
tamalla toisiaan, paljastamalla sääntelyn rikkomiset ja tutkimalla ne.
2.
Tässä artiklassa määrätty avustaminen ei estä rangaistusmenette
lystä tai osapuolten välisestä oikeudellisesta avusta rikosasioissa annetun
sääntelyn soveltamista.
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9 artikla
Ennakkolupaa edellyttävät tuotteet
1.
Osapuolten on pyrittävä yhdenmukaistamaanlisäyksessä 2 esitetty
jen säädösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luettelot.

2.
Osapuolten on ilmoitettava toisilleen 1 kohdassa mainittujen tuot
teiden lupahakemuksista.

10 artikla
Neuvottelut ja suojatoimenpiteet
1.
Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi osapuoli arvioi toisen
osapuolen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2.
Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki
asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3.
Edellä 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 lueteltuja tuotteita tai
tuoteryhmiä koskevissa säännöksissä säädetyt suojatoimenpiteet on to
teutettava sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrättyjä menettelyjä
noudattaen.

4.
Jos osapuolet eivät 1 kohdassa ja sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan
a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa
pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoi
tetut toimenpiteet määrännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen sovel
tamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

11 artikla
Eläinten ruokinnan työryhmä
1.
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu eläinten ruo
kinnan työryhmä, jäljempänä ”työryhmä”, tarkastelee kaikkia tähän liit
teeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Se huolehtii li
säksi kaikista tässä liitteessä määrätyistä tehtävistä.

2.
Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten kansallisen säänte
lyn muutoksia tämän liitteen soveltamisaloilla. Se voi erityisesti laatia
ehdotuksia, jotka se antaa komitean käsiteltäviksi tämän liitteen lisäys
ten ajantasaistamiseksi.

12 artikla
Salassapitovelvollisuus
1.
Kaikki tämän liitteen soveltamiseksi kaikissa muodoissa annetut
tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä koskee ammatillinen salassapitovel
vollisuus ja niihin sovelletaan tiedot vastaanottaneen osapuolen lainsää
dännössä vastaaville tiedoille säädettyä suojaa.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luottamuksellisuutta ei sovelleta
3 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.
3.
Tämä Liite ei velvoita osapuolta, jonka sääntely tai hallinnollinen
käytäntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi
tiukempia rajoja kuin tällä liitteellä vahvistetut, toimittamaan tietoja,
mikäli toinen osapuoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen
noudattamiseksi.
4.
Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän liitteen soveltamiseksi
eikä toinen osapuoli voi käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen ilman, että
se etukäteen pyytää tiedot toimittaneelta viranomaiselta tämän kirjallisen
suostumuksen; tietoja pyytäneen osapuolen on lisäksi noudatettava tä
män viranomaisen asettamia rajoituksia.
Edellä 1 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikoslain
rikkomusten vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menet
telyissä, edellyttäen että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.
5.
Osapuolet voivat käyttää tämän artiklan määräysten mukaisesti
saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena pöytäkirjoissa, kerto
muksissa ja lausunnoissa sekä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden
ja syytteiden yhteydessä.
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Lisäys 1
Yhteisön säädökset
— Rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12 päivänä tammikuuta 2005 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, (EUVL L 35,
8.2.2005, s. 1)
Sveitsin säädökset:
— Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 24 päivänä maaliskuuta 2006 (RO
2006 3861)
— Eläinten ruokinnasta 26 päivänä toukokuuta 1999 annettu määräys, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005
5555)
— Eläinten ruokintaa koskevasta valkoisesta kirjasta 10 päivänä kesäkuuta 1999
annettu Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna 2 päivänä marraskuuta 2006 (RO 2006 5213)
— Alkutuotannosta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu määräys (RO 2005
5545)
— Alkutuotannon hygieniasta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu Valaliiton
valtionvarainministeriön määräys (RO 2005 6551)
— Maitotuotteiden hygieniasta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu Valaliiton
valtionvarainministeriön määräys (RO 2005 6667)
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Lisäys 2
LUETTELO 9 ARTIKLASSA TARKOITETUSTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Yhteisön säädökset
— Eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003
(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 15).
— Tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta
1982 annettu neuvoston direktiivi 82/471/ETY (EYVL L 213, 21.7.1982,
s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/116/EY
(EUVL L 379, 24.12.2004, s. 81)
Sveitsin säädökset:
— Eläinten ruokinnasta 26 päivänä toukokuuta 1999 annettu määräys, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005
5555)
— Eläinten ruokintaa koskevasta valkoisesta kirjasta 10 päivänä kesäkuuta 1999
annettu Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005 6655).
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LIITE 6
SIEMENALA

1 artikla
Tarkoitus
1)
Tätä liitettä sovelletaan viljely-, vihannes-, hedelmä- ja koristekas
vien sekä viiniköynnöksen siemeniin.

2)
Tässä liitteessä ’siemenillä’ tarkoitetaan kaikkea lisäys- tai istutus
aineistoa.

2 artikla
Lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen
1)
Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa maini
tussa sääntelyssä edellytettyjen vaatimusten johtavan samoihin tuloksiin.

2)
Osapuolet voivat harjoittaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa
lainsäädännössä määriteltyjen lajien siementen kauppaa keskenään, ja
näitä siemeniä, joiden kummankin osapuolen lainsäädännön mukaisuu
den osoittamiseksi riittää pakkausmerkintä tai muu kyseisessä lainsää
dännössä kaupan pitämistä varten edellytetty asiakirja, voidaan pitää
vapaasti kaupan osapuolten alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
5 ja 6 määräysten soveltamista.

3)
Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta vastaavat laitokset mää
ritelläänlisäyksessä 2.

3 artikla
Todistusten vastavuoroinen tunnustaminen
1)
Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 toisessa jaksossa mainitussa
lainsäädännössä tarkoitettujen lajien siementen 2 kohdassa määritellyt
todistukset, jotkalisäyksessä 2 mainitut laitokset ovat laatineet toisen
osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

2)
Ensimmäisessä kohdassa mainituilla todistuksilla tarkoitetaan osa
puolten lainsäädännössä edellytettyjä siementen tuonnissa sovellettavia
asiakirjoja, jotka määritellään lisäyksen 1 toisessa jaksossa.

4 artikla
Lainsäädännön lähentäminen
1)
Osapuolet pyrkivät lähentämään lisäyksen 1 toisessa jaksossa mää
ritellyssä lainsäädännössä tarkoitettujen lajien sekä niiden lajien, joita ei
tarkoiteta lisäyksen 1 ensimmäisessä ja toisessa jaksossa määritellyssä
lainsäädännössä, kaupan pitämistä koskevaa lainsäädäntöään.
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2)
Jos jompikumpi osapuoli hyväksyy uutta lainsäädäntöä, osapuolet
sitoutuvat arvioimaan mahdollisuutta soveltaa tätä liitettä kyseiseen uu
teen alaan sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

3)
Jos tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvaa alaa koskevia sään
nöksiä muutetaan, osapuolet sitoutuvat arvioimaan muutosten vaikutuk
sia sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

▼M14
5 artikla
Lajikkeet
1)
Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista Sveitsi sallii lisäyksen 1 en
simmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien
osalta yhteisössä hyväksyttyjen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen
alueellaan.

2)
Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista yhteisö sallii lisäyksen 1 en
simmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien
osalta Sveitsissä hyväksyttyjen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen
alueellaan.

3)
Osapuolet laativat yhdessä lisäyksessä 1 olevassa ensimmäisessä
jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien lajikeluettelon,
jos yhteisössä on säädetty yhteisestä luettelosta. Osapuolet sallivat ky
seisessä yhdessä laaditussa luettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen
kaupan pitämisen alueellaan.

4)
Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta geneettisesti muunnet
tuihin lajikkeisiin.

5)
Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi uusien lajikkeiden hyväksy
mishakemukset tai niiden peruuttamiset, uusien lajikkeiden sisällyttämi
sen kansalliseen luetteloon sekä kaikki kyseiseen luetteloon tehdyt muu
tokset. Ne toimittavat toisilleen pyynnöstä lyhyen kuvauksen kunkin
uuden lajikkeen käyttötavasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista, joiden
avulla lajike voidaan erottaa muista tunnetuista lajikkeista. Ne pitävät
toistensa saatavilla asiakirjat, joissa on kunkin hyväksytyn lajikkeen
kuvaus sekä selkeä tiivistelmä kaikista hyväksymisen perustana olleista
seikoista. Geneettisesti muunnettujen lajikkeiden osalta osapuolet toimit
tavat toisilleen kyseisten lajikkeiden ympäristöriskien arvioinnin tulok
set.

6)
Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluja arvioidakseen seik
koja, joiden perusteella jompikumpi osapuoli on hyväksynyt lajikkeen.
Siemeniä käsittelevälle työryhmälle annetaan tarvittaessa tietoa näiden
neuvottelujen tuloksista.

7)
Osapuolet käyttävät nykyisiä tai kehitteillä olevia automaattisia
tiedonsiirtojärjestelmiä helpottaakseen 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen
vaihtoa.
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6 artikla
Poikkeukset
1)
Yhteisö ja Sveitsi hyväksyvät lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa
mainitun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien siemenlajien kau
passa toistensa poikkeukset, jotka mainitaan lisäyksessä 3.

2)
Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista siementen kaupan pitä
mistä koskevista poikkeuksista, jotka ne aikovat panna täytäntöön alu
eellaan tai osassa sitä. Jos poikkeuksen voimassaoloaika on lyhyt tai se
on saatettava välittömästi voimaan, jälkikäteen annettu tieto siitä riittää.

3)
Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa määrätään, Sveitsi
voi päättää kieltää yhteisön yhteiseen lajikeluetteloon hyväksytyn lajik
keen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

4)
Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään, yhteisö
voi päättää kieltää Sveitsin kansalliseen lajikeluetteloon hyväksytyn la
jikkeen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

5)
Edellä olevia 3 ja 4 kohdan määräyksiä sovelletaan lisäyksen 1
ensimmäisessä jaksossa mainituissa molempien osapuolten lainsäädän
nössä säädetyissä tapauksissa.

6)

Osapuolet voivat soveltaa 3 ja 4 kohdan määräyksiä

— ennen tämän liitteen voimaantuloa yhteisössä tai Sveitsissä hyväk
syttyjen lajikkeiden osalta kolmen vuoden kuluessa tämän liitteen
voimaantulosta,

— tämän liitteen voimaantulon jälkeen yhteisössä tai Sveitsissä hyväk
syttyjen lajikkeiden osalta kolmen vuoden kuluessa 5 artiklan 5 koh
dassa tarkoitettujen tietojen saamisesta.

7)
Edellä olevan 6 artiklan määräyksiä sovelletaan samalla tavoin
sellaisten lajien, joihin sovellettavat säännökset voitaisiin 4 artiklan mää
räysten nojalla sisällyttää lisäyksen 1 ensimmäiseen jaksoon, lajikkeisiin
tämän liitteen voimaantulon jälkeen.

8)
Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluita arvioidakseen
1–4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten vaikutuksia tähän liitteeseen.

9)
Edellä olevan 8 artiklan määräyksiä ei sovelleta, jos poikkeuksia
koskevien päätösten tekemiseen tarvittava toimivalta kuuluu lisäyksen 1
ensimmäisessä jaksossa mainitun lainsäädännön nojalla yhteisön jäsen
valtioille. Niitä ei myöskään sovelleta Sveitsin vastaavanlaisissa tapauk
sissa toteuttamiin poikkeuksiin.
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7 artikla
Kolmannet maat
1)
Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan niin ikään osapuolina ole
vissa maissa kaupan pidettäviin siemeniin, jotka tulevat jostakin Euroo
pan yhteisön tai Sveitsin ulkopuolisesta, kummankin osapuolen tätä
tarkoitusta varten tunnustamasta maasta.
2)
Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut maat ja lajit sekä siinä
tarkoitetun tunnustamisen soveltamisala annetaanlisäyksessä 4.
8 artikla
Vertailukokeet
1)
Osapuolten alueella kaupan pidettävistä siemeneristä otettujen
näytteiden jälkikäteen tehtävää tarkastusta varten toteutetaan vertailuko
keita. Sveitsi osallistuu yhteisön vertailukokeisiin.
2)
Siemeniä käsittelevä työryhmä antaa arvionsa vertailukokeiden jär
jestämisestä.
9 artikla
Siemeniä käsittelevä työryhmä
1)
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu siemeniä käsit
televä työryhmä, jäljempänä ”työryhmä”, tarkastelee kaikkia tähän liit
teeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.
2)
Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten sisäisen lainsää
dännön muuttumista tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa
laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukaut
tamista ja ajan tasalle saattamista varten.
10 artikla
Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset
Osapuolet sopivat, että jommankumman osapuolen kolmannen maan
kanssa tekemistä vastavuoroista tunnustamista koskevista sopimuksista
ei voi missään tapauksessa johtua toiselle osapuolelle kyseisen kolman
nen maan mukaisuuden arvioinnin suorittavien laitosten antamien ker
tomusten, todistusten, lupien ja tavaramerkkien hyväksymistä koskevia
velvoitteita, jolleivät osapuolet muodollisesti muuta sovi.
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Lisäys 1
Lainsäädäntö
Ensimmäinen jakso (lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen)
A. EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:
1.

Peruslainsäädäntö
— Viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta
1966 annettu neuvoston direktiivi 66/402/ETY (EYVL 125,
11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

— Siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966
annettu neuvoston direktiivi 66/403/ETY (EYVL 125, 11.7.1966,
s. 2320/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
päätöksellä 98/111/EY (EYVL L 28, 4.2.1998, s. 42).

— Viljelykasvien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970
annettu neuvoston direktiivi 70/457/ETY (EYVL L 225, 12.10.1970,
s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liitty
missopimuksella (1).

2.

Soveltamislainsäädäntö (1)
— Viljelykasvien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiket
arkastusta varten 14 päivänä huhtikuuta 1972 annettu komission
direktiivi 72/180/ETY (EYVL L 108, 8.5.1972, s. 8).

— Avena fatuan esiintymisestä rehukasvien ja viljakasvien siemenissä
2 päivänä toukokuuta 1974 annettu komission direktiivi 74/268/ETY
(EYVL L 141, 24.5.1974, s. 19), sellaisena kuin se viimeksi muu
tettuna komission direktiivillä 78/511/ETY (EYVL L 157,15.6.1978,
s. 34).

— Viljakasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi
suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä 17 päivänä heinä
kuuta 1980 tehty komission päätös 80/755/ETY (EYVL L 207,
9.8.1980, s. 37), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komis
sion päätöksellä 81/109/ETY EYVL L 64, 11.3.1981, s. 13).

— Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä
66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY
tarkoitetuiksi ”kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi” 28 päivänä heinä
kuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246,
29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komis
sion päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).

— Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää
ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettu
jen siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää
27 päivänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY
(EYVL L 93, 8.4.1986, s. 23).

— Yhteisön perussiemenperunoiden luokittelusta sekä näihin luokkiin
sovellettavista edellytyksistä ja nimityksistä 30 päivänä maaliskuuta
1993 annettu komission direktiivi 93/17/ETY (EYVL L 106,
30.4.1993, s. 7).
(1) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.
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— Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan
väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty
komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sel
laisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä
98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 31).
— Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja
69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta
koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta
1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140, 12.5.1998
s. 14).
B. SVEITSIN SÄÄNNÖKSET (1):
— Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen
laki (RO 1998 3033).
— Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päi
vänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).
— Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998
annettu valaliiton valtiovarainministeriön määräys (RO 1999 781).
— Viljakasvien, perunan, rehukasvien ja hampun lajikeluettelosta annettu
valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 429) (2).
Toinen jakso (todistusten keskinäinen tunnustaminen)
A. EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:
1. Peruslainsäädäntö
— Juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta
1966 annettu neuvoston direktiivi 66/400/ETY (EYVL 125,
11.7.1966, s. 2390/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
— Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta
1966 annettu neuvoston direktiivi 66/401/ETY (EYVL L 125,
11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
— Öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesä
kuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi 69/208/ETY, (EYVL L 169,
10.7.1969, s. 3) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston
direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
2. Soveltamislainsäädäntö (3)
— Niittynurmikan (Poa pratensis L.) siementen kaupan pitämisen rajoit
tamisesta virallisesti varmennettuihin ”perussiemeniin” ja ”varmennet
tuihin siemeniin” 25 päivänä heinäkuuta 1975 annettu komission
direktiivi 75/502/ETY (EYVL L 228, 29.8.1975, s. 26).
— Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä
66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY
tarkoitetuiksi ”kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi” 28 päivänä heinä
kuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246,
29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komis
sion päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).
(1) Eivät koske paikallisten lajikkeiden siemeniä, jotka on hyväksytty myyntiin Sveitsissä.
(2) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.
(3) Tarvittaessa, paitsi kun kyseessä ovat viljakasvinsiemenet ja siemenperunat.
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— Tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen
rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu ”perussie
meniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi” 27 päivänä helmikuuta
1986 annettu komission direktiivi 86/109/ETY (EYVL L 93,
8.4.1986, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
direktiivillä 91/376/ETY (EYVL L 93, 8.4.1996, s. 23).
— Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää
ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettujen
siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää 27 päi
vänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY (EYVL
L 93, 08.4.1996, s. 23).
— Tiettyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen py
syvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehty 2 päi
vänä kesäkuuta 1987 tehty komission päätös 87/309/ETY (EYVL
L 155, 16.6.1987, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).
— Määräaikaisen kokeen järjestämisestä rehukasvien siementen pitämi
sestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti
erän enimmäispainon nostamiseksi 17 päivänä maaliskuuta 1992
tehty komission päätös 92/195/ETY (EYVL L 88, 3.4.1992, s. 59),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä
96/203/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 41).
— Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan
väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty
komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sel
laisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä
98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 3).
— Määräaikaisen kokeen järjestämisestä neuvoston direktiivin
69/208/ETY mukaisesti rapsi- ja rypsihybridien ja lajikeseosten sie
menten laatua koskevien vaatimusten vahvistamiseksi 27 päivänä kesä
kuuta 1995 tehty komission päätös 95/232/EY (EYVL L 154,
5.7.1995, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
päätöksellä 98/173/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 30).
— Määräaikaisen kokeen järjestämisestä soijan siementen sisältämien
roskien enimmäispitoisuuden osalta 4 päivänä maaliskuuta 1996 tehty
komission päätös 96/202/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 39).
— Luvan antamisesta öljy- ja kuitukasvien siemenpakkauksissa ilmoitet
tavien tietojen painamiseen pysyvästi suoraan pakkaukseen sekä tiet
tyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysy
västi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehdyn pää
töksen 87/309/ETY muuttamisesta 24 päivänä tammikuuta 1997 tehty
komission päätös 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).
— Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja
69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta
koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta
1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140, 12.5.1998,
s. 14).
B. SVEITSIN SÄÄNNÖKSET:
— Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen
laki (RO 1998 3033).
— Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päi
vänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).
— Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998
annettu valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 781).
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— Valaliiton maatalousviraston 6 päivänä kesäkuuta 1974 julkaisema sie
menkirja, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta
1998 (RO 1999 408).
C. TUONNISSA VAADITTAVAT TODISTUKSET
a) Euroopan yhteisön vaatimat:
Neuvoston päätöksessä 95/514/EY (EYVL L 296, 9.12.1996, s. 34), sel
laisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 98/162/EY
(EYVL L 53, 24.2.1998, s. 21), säädetyt asiakirjat.
b) Sveitsin vaatimat:
EY:n tai OECD:n viralliset pakkausmerkinnät, joita myöntävät tämän
liitteenlisäyksessä 2 mainitut elimet, ja International Seed Testing As
sociationin (ISTA) oranssit tai vihreät tiedotteet tai kutakin siemenerää
koskeva siemenanalyysitodistus.
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Lisäys 2
Siementen valvonnasta ja varmentamisesta vastaavat elimet

A. Euroopan yhteisö
Belgia

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture
Service Matériel de Reproduction
Bruxelles

Tanska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of
Food, Agriculture and Fisheries)
Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)
Lyngby

Saksa

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeB
Referat Ernährung und Landwirtschaft
–Abteilung IV E 3 –
Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Lan
desbeauftragter
Saatenanerkennungsstelle
Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg
–Abt. III, Referat 34 –
Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau –
Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –
Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover
Referat 32
Hannover

H

Regierungspräsidium Halle
Abteilung 5, Dezernat 51
Samenprüf- und Anerkennungsstelle
Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umweltschutz
Referat 33
Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt.
Land- und Ernährungswirtschaft
Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern
Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut
Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Sachgebiet 270
Jena
Regierungspräsidium Karlsruhe
–Referat 34 –
Karlsruhe

J

KA
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Kreikka

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
–Amtliche Saatanerkennung –
Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
LUFA-ITL
Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Land
wirtschaft
Dez. 23
Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft
Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen
Saatenanerkennung
Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als
Landesbeauftragter
Gruppe 31 Landbau
Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
Referet P4
Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuord
nung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam
Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 34 a
Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland
Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen
Referat 34
Tübingen

TÜ

Regierung von Unterfranken
–Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in
Bayern –
Würzburg

WÜ

Regierung von Unterfranken
Abteilung Landwirtschaft
–Sachgebiet Weinbau –
Würzburg

WÜ

Ministry of Agriculture
Directorate of Inputs of Crop Production
Athens

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 78
▼B
Espanja

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero
Madrid
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Barcelona
Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Industria Agricultura y Pesca
Vitoria
Junta de Galicia
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes
Santiago de Compostela
Diputación Regional de Cantabria
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
Santander
Principado de Asturias
Consejería de Agricultura
Oviedo
Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca
Sevilla
Comunidad Autonoma de la Régión de Murcia
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Murcia
Diputacion General de Aragón
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Toledo
Generalidad Valenciana
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Logroño
Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Comercio
Mérida
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Comunidad Autónoma de Canarias
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Consejería de Agricultura, Comercio e Industria
Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejería de Economía y Empleo
Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Pamplona
Ranska

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris

Irlanti

The Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Dublin

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (EBSE)
Milano

Luxemburg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture
(ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxembourg

Itävalta

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Wien
Bundesamt für Agrarbiologie
Linz

Alankomaat

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en poot
goed van landbouwgewassen (NAK)
Ede

Portugali

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas
Direcção Geral de Protecção das Cultura
Lisboa

Suomi

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/
Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen
Loimaa
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Ruotsi

(a) Muut siemenet kuin siemenperuna
— Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
— Frökontrollen Mellansverige AB
Linköping
— Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro
(b) Siemenperuna
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv

Yhdistynyt Kunin Englanti ja Wales
gaskunta
(a) Muut siemenet kuin siemenperuna
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Seeds Branch
Cambridge

(b) Siemenperuna
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
York
Skotlanti
Scottish Office
Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh

Pohjois-Irlanti
Department of Agriculture for Northern Ireland
Seeds Branch
Belfast
B. Sveitsi

Service des Semences et Plants
RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- unf Pflanzgut
FAL Reckenholz
Zürich
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Lisäys 3
Sveitsin hyväksymät yhteisön poikkeukset (1)
a) jotka vapauttavat tietyt jäsenvaltiot velvollisuudesta soveltaa tiettyihin lajei
hin viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä
66/402/ETY:
— komission päätös 69/270/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 8)
— komission päätös 69/271/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 9)
— komission päätös 69/272/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 10)
— komission päätös 70/47/ETY (EYVL L 13, 19.1.1970, s. 26), sellaisena
kuin se on muutettuna komission päätöksellä 80/301/ETY (EYVL L 68,
14.3.1980, s. 30)
— komission päätös 74/5/ETY (EYVL L 12, 15.1.1974, s. 13)
— komission päätös 74/361/ETY (EYVL L 196, 19.7.1974, s. 19)
— komission päätös 74/532/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 14)
— komission päätös 80/301/ETY (EYVL L 68, 14.3.1980, s. 30)
— komission päätös 86/153/ETY (EYVL L 115, 3.5.1986, s. 26)
— komission päätös 89/101/ETY (EYVL L 38, 10.2.1989, s. 37).
b) jotka valtuuttavat eräät jäsenvaltiot rajoittamaan tiettyjen viljalajikkeiden tai
tiettyjen perunalajikkeiden siementen kaupan pitämistä (vrt. viljelykasvien
yhteinen lajikeluettelo, 20. Täydellinen laitos, 4 sarake (EYVL L 264A,
30.8.1997, s. 1)).
c) jotka valtuuttavat tietyt jäsenvaltiot antamaan erityisen ankarat säännökset,
kun kyseessä on hukkakauran esiintyminen siemenviljassa:
— komission päätös 74/269/ETY (EYVL L 141, 24.5.1974, s. 20), sellai
sena kuin se muutettuna komission päätöksellä 78/512/ETY (EYVL
L 157, 15.6.1978, s. 35 (2)
— komission päätös 74/531/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 13)
— komission päätös 95/75/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 30)
— komission päätös 96/334/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 39).
d) jotka valtuuttavat toteuttamaan tiettyjä tauteja vastaan ankarampia toimenpi
teitä kuin mitä neuvoston direktiivin 66/403/ETY liitteissä I ja II määrätään,
kun kyseessä on siemenperunan pitäminen kaupan tiettyjen jäsenvaltioiden
alueella tai niiden alueen osassa
— komission päätös 93/231/ETY (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 11), sellai
sena kuin se on muutettuna komission päätöksillä
— 95/21/EY (EYVL L 28, 7.2.1995, s. 13),
— 95/76/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 31) ja
— 96/332/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 31).

(1) Tarvittaessa ainoastaan vilja- tai perunalajikkeiden osalta.
(2) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.
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Lisäys 4
Kolmansien maiden luettelo (1)
Amerikan Yhdysvallat
Argentiina
Australia
Bulgaria
Chile
Etelä-Afrikka
Israel
Kanada
Kroatia
Marokko
Norja
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Tšekki
Turkki
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti

(1) Paikalla tehtävien siementarkastusten ja tuotettujen siementen tunnustaminen perustuu
neuvoston päätökseen 95/514/EY (EYVL L 296, 9.12.1995, s. 34), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 98/162/EY (EYVL L 53, 24.2.1998, s. 21)
ja ja lajikkeiden valintaa säilytettäviksi koskevan valvonnan tunnustaminen perustuu
neuvoston päätökseen 97/788/EY (EYVL L 322, 25.11.1998, s. 39). Norjan osalta so
velletaan sopimusta Euroopan talousalueesta.
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LIITE 7
VIINIALAN TUOTTEIDEN KAUPPA

1 artikla
Tavoitteet
Osapuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättömyys- ja vastavuoroi
suusperiaatteita noudattaen alueiltaan peräisin olevien viinialan tuotteiden kes
kinäisiä kauppavirtojaan tässä liitteessä määrätyin edellytyksin.

2 artikla
Soveltamisala
Tätä liitettä sovelletaan viinialan tuotteisiin, jotka määritellään lisäyksessä 1 mai
nitussa lainsäädännössä.

3 artikla
Määritelmät
Jollei liitteessä nimenomaisesti toisin määrätä, tässä liitteessä tarkoitetaan
a) ’peräisin olevalla viinialan tuotteella’, jota edeltää toisen osapuolen nimi,
2 artiklassa tarkoitettua tuotetta, joka on valmistettu kyseisen osapuolen alu
eella tämän liitteen määräysten mukaisesti viinirypäleistä, jotka on korjattu
kokonaan kyseisen osapuolen alueella tai lisäyksessä 2 määritellyllä alueella;
b) ’maantieteellisellä merkinnällä’ kaikkia Maailman kauppajärjestön (WTO)
perustamissopimukseen liitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liitty
vistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, 22 ar
tiklassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään
osapuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän osapuolen alueelta tai lisäyk
sessä 2 määritellyltä alueelta peräisin olevan 2 artiklassa tarkoitetun viinialan
tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä;
c) ’perinteisellä merkinnällä’ perinteisesti käytettyä nimitystä, joka viittaa eri
tyisesti 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen valmistustapaan, laatuun,
väriin tai tyyppiin ja joka hyväksytään osapuolen lainsäädännössä käytettä
väksi tämän osapuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esitte
lyssä;
d) ’suojatulla nimityksellä’ tämän liitteen mukaisesti suojattua b alakohdassa
tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c alakohdassa tarkoitettua perinteistä
merkintää;
e) ’nimityksellä’ etiketeissä, 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen mukana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalas
kuissa ja lähetysluetteloissa, sekä mainonnassa käytettäviä nimityksiä;
f)

’etiketillä’ 2 artiklassa tarkoitettua viininalan tuotetta luonnehtivien ja sa
massa astiassa, myös sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kau
lan päällystyksessä, olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten,
kuvien ja merkkien kokonaisuutta;

g) ’esittelyllä’ säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytet
täviä nimityksiä;
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h) ’pakkauksella’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja
puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman astian kuljetuksen aikana
ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten;
i)

’viinialan tuotteiden kauppaa koskevalla sääntelyllä’ kaikkia tämän liitteen
määräyksiä;

j)

’toimivaltaisella viranomaisella’ kaikkia viranomaisia tai elimiä, jotka osa
puoli on nimennyt valvomaan viinialan tuotteiden kauppaa koskevan säänte
lyn soveltamista;

k) ’yhteysviranomaisella’ toimivaltaista viranomaista, jonka osapuoli on nimen
nyt varmistamaan asianmukaiset yhteydet toisen osapuolen yhteysviranomai
sen kanssa;
l)

’pyynnön esittävällä viranomaisella’ osapuolen tähän tarkoitukseen nimeämää
toimivaltaista viranomaista, joka tekee avunantopyynnön tämän osaston so
veltamisalaan kuuluvilla aloilla;

m) ’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ osapuolen tähän tarkoitukseen ni
meämää toimivaltaista viranomaista, joka vastaanottaa avunantopyynnön tä
män osaston kattamilla aloilla;
n) ’sääntelyn vastaisella toimella’ viinialan tuotteiden tuotantoa ja kauppaa kos
kevan sääntelyn rikkomista ja rikkomisyritystä.

I OSASTO
TUONTIIN JA KAUPAN PITÄMISEEN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET
4 artikla
Etiketit, esittely ja saateasiakirjat
1)
Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen, osapuolten alueilta peräisin olevien vii
nialan tuotteiden kauppa toteutetaan tässä liitteessä määrättyjen teknisten mää
räysten mukaisesti. ’Teknisillä määräyksillä’ tarkoitetaan kaikkia lisäyksessä 3
tarkoitettuja säännöksiä ja määräyksiä, jotka liittyvät viinialan tuotteiden mää
ritelmiin, viininvalmistusmenetelmiin, koostumukseen ja saateasiakirjoihin sekä
kuljetusta ja kaupan pitämistä koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin.
2)
Komitea voi päättää muuttaa 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten määräysten
määritelmää.
3)
Tämä liite ei koske lisäyksessä 3 tarkoitettujen säädösten niitä säännöksiä,
jotka liittyvät asianomaisten säädösten voimaantuloon tai täytäntöönpanoon.
4)
Tämä liite ei vaikuta kansallisiin tai Euroopan unionin verosääntöihin eikä
niihin liittyviin valvontatoimenpiteisiin.

II OSASTO
2 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VIINIALAN TUOTTEIDEN NIMITYSTEN
VASTAVUOROINEN SUOJA
5 artikla
Suojatut nimitykset
Euroopan unionista ja Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden osalta suo
jataan seuraavat lisäyksessä 4 esitetyt nimitykset:
a) sen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Sveitsin, josta viini on peräisin, nimi tai
viittaukset siihen;
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b) erityisilmaisut;
c) alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät;
d) perinteiset merkinnät.

6 artikla
Euroopan unionin jäsenvaltioita ja Sveitsiä kuvaavat nimet tai viittaukset
1)
Jotta viinien alkuperä voidaan tunnistaa Sveitsissä, kyseisten tuotteiden
kuvaamisessa käytettäviä unionin jäsenvaltioiden nimiä ja viittauksia koskevat
seuraavat vaatimukset:
a) ne on varattu asianomaisesta jäsenvaltiosta peräisin oleville viineille;
b) niitä voidaan käyttää ainoastaan Euroopan unionista peräisin olevissa tuot
teissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyk
sin.
2)
Jotta viinien alkuperä voidaan tunnistaa Euroopan unionissa, kyseisten tuot
teiden kuvaamisessa käytettäviä Sveitsin nimeä ja viittauksia koskevat seuraavat
vaatimukset:
a) ne on varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille;
b) niitä voidaan käyttää ainoastaan Sveitsistä peräisin olevissa tuotteissa ja Sveit
sin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

7 artikla
Muut ilmaisut
1)
Komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009 (1) tarkoitetut ilmaisut ”suojattu
alkuperänimitys” ja ”suojattu maantieteellinen merkintä”, niiden lyhenteet ”SAN”
ja ”SMM” sekä ilmaisut ”Sekt” ja ”crémant” on varattu asianomaisesta jäsenval
tiosta peräisin oleville viineille, ja niitä voi käyttää ainoastaan Euroopan unionin
lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.
2)
Liittovaltion maatalouslain 63 artiklassa tarkoitettu ilmaisu ”appellation
d’origine contrôlée”, sen lyhenne ”AOC” ja ilmaisu ”vin de pays” on varattu
Sveitsistä peräisin oleville viineille, ja niitä voi käyttää ainoastaan Sveitsin lain
säädännössä säädetyin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan
soveltamista.
Liittovaltion maatalouslain 63 artiklassa tarkoitettu ilmaisu ”vin de table” on
varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille, ja sitä voi käyttää ainoastaan Sveitsin
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

8 artikla
Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suoja
1)
Lisäyksessä 4 olevassa A osassa lueteltuihin Euroopan unionin alkuperäni
mityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin sovelletaan Sveitsissä seuraavaa:
I ne on suojattu ja varattu Euroopan unionista peräisin oleville viineille;
(1) EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.
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II niitä voidaan käyttää ainoastaan Euroopan unionin viinialan tuotteissa ja Eu
roopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

Lisäyksessä 4 olevassa B osassa lueteltuihin Sveitsin alkuperänimityksiin ja
maantieteellisiin merkintöihin sovelletaan Euroopan unionissa seuraavaa:

I ne on suojattu ja varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille;

II niitä voidaan käyttää ainoastaan Sveitsin viinialan tuotteissa ja Sveitsin lain
säädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

2)
Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän liitteen mukaisesti var
mistaakseen vastavuoroisen suojan lisäyksessä 4 luetelluille alkuperänimityksille
ja maantieteellisille merkinnöille, joita käytetään kuvaamaan ja esittelemään osa
puolten alueilta peräisin olevia viinejä. Kumpikin osapuoli ottaa käyttöön asian
mukaiset oikeudelliset keinot suojatakseen lisäyksessä 4 olevan luettelon alkupe
ränimitykset ja maantieteelliset merkinnät tehokkaasti ja estääkseen niiden käytön
sellaisessa viinissä, joka ei ole peräisin asianomaisen alkuperänimityksen tai
maantieteellisen merkinnän tarkoittamasta paikasta.

3)

Edellä 1 kohdassa määrättyä suojaa sovelletaan, vaikka

a) viinin oikea alkuperä ilmoitetaan;

b) alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on käännetty, translitteroitu tai
transkriboitu; tai

c) merkintöjä käytetään sellaisten ilmaisujen kanssa kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tapa”,
”jäljitelmä”, ”menetelmä” tai muiden vastaavien ilmaisujen kanssa.

4)
Silloin kun lisäyksessä 4 mainitut alkuperänimitykset tai maantieteelliset
merkinnät ovat homonyymejä, suoja myönnetään niistä jokaiselle, jos niitä käy
tetään hyvässä uskossa ja asianomaisille tuottajille varmistetaan tasapuolinen
kohtelu osapuolten komiteassa vahvistamien käyttöä koskevien käytännön edel
lytysten mukaisesti, eikä kuluttajaa johdeta harhaan.

5)
Jos lisäyksessä 4 mainittu maantieteellinen merkintä on homonyyminen
kolmannen maan maantieteellisen merkinnän kanssa, sovelletaan TRIPS-sopi
muksen 23 artiklan 3 kohtaa.

6)
Tämän liitteen määräykset eivät millään tavoin estä ketään käyttämästä
kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä tavalla, joka ei johda kulut
tajaa harhaan.

7)
Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolta suojaamaan sellaista
toisen osapuolen lisäyksessä 4 mainittua alkuperänimitystä tai maantieteellistä
merkintää, jolla ei ole suojaa, jonka suoja lakkaa tai jonka käyttö on lopetettu
alkuperämaassa.

8)
Osapuolet vahvistavat, että tästä liitteestä johtuvat oikeudet ja velvollisuu
det koskevat vain lisäyksessä 4 lueteltuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä
merkintöjä.

9)
Tällä liitteellä täydennetään ja täsmennetään kummankin osapuolen maan
tieteellisten merkintöjen suojaan sovellettavia oikeuksia ja velvollisuuksia, sano
tun kuitenkaan rajoittamatta TRIPS-sopimuksen soveltamista.
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Osapuolet eivät kuitenkaan voi vedota TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 4, 6 ja 7
kohtaan suojan epäämiseksi toisen osapuolen nimitykseltä, tämän liitteen lisäyk
sessä 5 tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

10)
Tässä artiklassa määrättyä yksinomaista suojaa sovelletaan tämän liitteen
lisäyksessä 4 olevassa Euroopan unionissa luettelossa tarkoitettuun nimitykseen
”Champagne”.

9 artikla
Alkuperänimitysten,

maantieteellisten merkintöjen
välinen suhde

ja

tavaramerkkien

1)
Sopimuspuolilla ei ole velvollisuutta suojata alkuperänimitystä tai maantie
teellistä merkintää, jos suoja saattaa johtaa kuluttajaa harhaan asianomaisen viinin
tunnistamisessa aiemman tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi.

2)
Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen tavaramerkin, joka sisältää
lisäyksessä 4 tarkoitetun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai
joka koostuu siitä, rekisteröinti evätään osapuolten lainsäädännön mukaisesti ko
konaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta
silloin, kun kyseinen tuote ei ole peräisin alkuperänimityksen tai maantieteellisen
merkinnän tarkoittamasta paikasta.

3)
Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen rekisteröity tavaramerkki,
joka sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun alkuperänimityksen tai maantieteellisen
merkinnän tai joka koostuu siitä, mitätöidään osapuolten lainsäädännön mukai
sesti kokonaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuk
sesta silloin, kun kyseinen tavaramerkki liittyy tuotteeseen, joka ei ole alkuperä
nimitykseltä tai maantieteelliseltä merkinnältä vaadittujen edellytysten mukainen.

4)
Tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa edellisessä kohdassa tarkoitettua tapa
usta ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity hyvässä
uskossa tai joka on vakiintunut hyvässä uskossa tapahtuneen käytön perusteella
osapuolen alueella (Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan luettuina), jos tästä
mahdollisuudesta on säädetty asianomaisessa lainsäädännössä, ennen toisen osa
puolen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tämän liitteen mukai
sen suojaamisen päivämäärää, voidaan käyttää edelleen huolimatta alkuperänimi
tykselle tai maantieteelliselle merkinnälle myönnetystä suojasta, jos asianomaisen
osapuolen lainsäädännössä ei ole muita perusteita tavaramerkin kumoamiselle.

10 artikla
Perinteisten merkintöjen suoja
1)
Lisäyksessä 4 olevassa A osassa lueteltuihin Euroopan unionin perinteisiin
merkintöihin sovelletaan Sveitsissä seuraavaa:

a) niitä ei saa käyttää Sveitsistä peräisin olevien viinien kuvauksessa tai esitte
lyssä;

b) niitä saa käyttää Euroopan unionista peräisin olevien viinien kuvauksessa ja
esittelyssä ainoastaan sellaisissa viineissä, joiden alkuperä, luokka ja kieli ovat
lisäyksessä esitetyn mukaiset, ja käytön on oltava Euroopan unionin lainsää
dännössä ja sääntelyssä vahvistettujen edellytysten mukaista.
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Lisäyksessä 4 olevassa B osassa lueteltuihin Sveitsin perinteisiin merkintöihin
sovelletaan Euroopan unionissa seuraavaa:

a) niitä ei saa käyttää Euroopan unionista peräisin olevien viinien kuvauksessa
tai esittelyssä;

b) niitä saa käyttää Sveitsistä peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä
ainoastaan sellaisissa viineissä, joiden alkuperä, luokka ja kieli ovat lisäyk
sessä esitetyn mukaiset, ja käytön on oltava Sveitsin lainsäädännössä ja sään
telyssä vahvistettujen edellytysten mukaista.

2)
Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän sopimuksen mukaisesti
varmistaakseen tämän artiklan mukaisen suojan lisäyksessä 4 luetelluille perin
teisille merkinnöille, joita käytetään kuvamaan ja esittelemään osapuolten alueilta
peräisin olevia viinejä. Tätä varten osapuolet varmistavat tehokkaan oikeudellisen
suojan estääkseen perinteisten merkintöjen käytön sellaisten viinien kuvauksessa,
joilla ei ole niihin oikeutta, myös silloin kun perinteisiä merkintöjä käytetään
sellaisten ilmaisujen kanssa kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tapa”, ”jäljitelmä”, ”menetel
mä” tai muiden vastaavien ilmaisujen kanssa.

3)

Perinteisen merkinnän suojaa sovelletaan ainoastaan

a) kieleen/kieliin, jolla/joilla se esitetään lisäyksessä 4;

b) viiniluokkaan, jonka osalta se on suojattu Euroopan unionissa, tai viiniluok
kaan, jonka osalta se on suojattu Sveitsissä, lisäyksen 4 mukaisesti.

4)
Silloin kun lisäyksessä 4 mainitut perinteiset merkinnät ovat homonyymejä,
suoja myönnetään niistä jokaiselle, jos niitä käytetään hyvässä uskossa ja asian
omaisille tuottajille varmistetaan tasapuolinen kohtelu osapuolten komiteassa vah
vistamien käyttöä koskevien käytännön edellytysten mukaisesti, eikä kuluttajaa
johdeta harhaan.

5)
Silloin kun lisäyksessä 4 mainittu perinteinen merkintä on homonyyminen
osapuolen alueen ulkopuolelta peräisin olevan viinialan tuotteen nimityksen kans
sa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinialan tuotteen kuvauksessa ja esitte
lyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoituk
seen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttajaa johdeta harhaan asianomaisen vii
nin todellisen alkuperän suhteen.

6)
Tämä liite ei millään tavoin estä ketään käyttämästä kaupallisiin tarkoituk
siin omaa tai edeltäjänsä nimeä tavalla, joka ei johda kuluttajaa harhaan.

7)
Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen tavaramerkin, joka sisältää
lisäyksessä 4 tarkoitetun perinteisen merkinnän tai joka koostuu siitä, rekisteröinti
evätään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran
puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin, kun kyseinen tavaramerkki
ei liity viinialan tuotteisiin, jotka ovat peräisin asianomaiseen perinteiseen mer
kintään liittyvästä maantieteellisestä alkuperästä.

Edellä 2 artiklassa tarkoitettu viinialan tuotteen rekisteröity tavaramerkki, joka
sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun perinteisen merkinnän tai joka koostuu siitä,
mitätöidään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran
puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin kun kyseinen tavaramerkki
ei liity viinialan tuotteisiin, jotka ovat peräisin asianomaiseen perinteiseen mer
kintään liittyvästä maantieteellisestä alkuperästä.
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Tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa edellisessä kohdassa tarkoitettua tapausta ja
jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity hyvässä us
kossa tai joka on vakiintunut hyvässä uskossa tapahtuneen käytön perusteella
osapuolen alueella (Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan luettuina) ennen toisen
osapuolen perinteisen merkinnän tämän liitteen mukaisen suojaamisen päivämää
rää, voidaan käyttää edelleen, jos asianomaisen osapuolen lainsäädännössä sää
detään tällaisesta mahdollisuudesta.

8)
Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolia suojaamaan sellaista
lisäyksessä 4 mainittua perinteistä merkintää, jolla ei ole suojaa, jonka suoja
lakkaa tai jonka käyttö on lopetettu sen alkuperämaassa.

11 artikla
Suojan täytäntöönpano
1)
Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että osapuolten alueilta peräisin olevia viinialan tuotteita vietäessä ja pidettäessä
niitä kaupan osapuolten alueiden ulkopuolella, toisen osapuolen tämän liitteen
mukaisesti suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään kyseisiä
toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita.

2)
Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen sallii, tämän
liitteen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä
tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka
ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle.

3)
Jos viinialan tuotteen kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai
kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa vahingoittaa tästä liitteestä johtuvia
oikeuksia, osapuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä tai
toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun pois
tamiseksi tai suojatun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

4)
Edellä 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tai toimet toteutetaan erityisesti
seuraavissa tapauksissa:

a) Euroopan unionin tai Sveitsin lainsäädännössä säädettyjen nimitysten kään
nöksessä toisen osapuolen kielelle esiintyy sana, joka voi johtaa harhaan näin
kuvatun tai esitetyn viinialan tuotteen alkuperän suhteen;

b) sellaiseen tuotteeseen, jolla on tämän liitteen nojalla suojattu nimitys, liitty
vässä pakkauksessa, mainonnassa tai virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa
on merkintöjä, merkkejä, nimityksiä, mainintoja tai kuvia, jotka suoraan tai
välillisesti sisältävät virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tuotteen lähtöpai
kasta, alkuperästä, luonteesta tai olennaisista ominaisuuksista;

c) käytetään pakkausta, joka voi johtaa harhaan viinialan tuotteen alkuperän
suhteen.

5)
Tällä liitteellä ei estetä osapuolia myöntämästä tämän liitteen mukaisesti
suojatuille nimityksille laajempaa suojaa lainsäädäntönsä tai muiden kansainvä
listen sopimusten nojalla.
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III OSASTO
VALVONTAVIRANOMAISTEN TOTEUTTAMA VALVONTA JA KESKINÄINEN
AVUNANTO
12 artikla
Kohde ja rajoitukset
1)
Osapuolet avustavat toisiaan vastavuoroisesti tässä liitteessä määrätyllä ta
valla ja siinä määrätyin edellytyksin. Ne takaavat viinialan tuotteiden kauppaa
koskevan sääntelyn moitteettoman soveltamisen erityisesti avustamalla toisiaan,
paljastamalla säädösten rikkomiset ja tutkimalla ne.
2)
Tässä osastossa määrätty avunanto ei rajoita rangaistusmenettelyä tai osa
puolten välistä oikeudellista apua koskevien säännösten soveltamista rikosasiois
sa.
3)
Tällä osastolla ei rajoiteta oikeusviranomaisen suorittamaan tutkintaan liit
tyvää salassapitovelvollisuutta koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

I ALAOSASTO
Viranomaiset sekä tarkastusten ja keskinäisen avunannon kohteet
13 artikla
Yhteysviranomaiset
1)
Jos osapuoli nimeää useita toimivaltaisia viranomaisia, sen on varmistettava
niiden toimien koordinointi.
2)
Kumpikin osapuoli nimeää yhden yhteysviranomaisen. Kyseinen viran
omainen
— toimittaa yhteistyöpyynnöt toisen osapuolen yhteysviranomaiselle tämän osas
ton soveltamiseksi,
— vastaanottaa kyseiseltä viranomaiselta tällaiset pyynnöt ja toimittaa ne oman
osapuolensa toimivaltaiselle viranomaiselle / toimivaltaisille viranomaisille,
— edustaa osapuolta suhteessa toiseen osapuoleen tässä osastossa tarkoitetun
yhteistyön yhteydessä,
— antaa toiselle osapuolelle tiedoksi 11 artiklan nojalla toteutetut toimenpiteet.

14 artikla
Viranomaiset ja laboratoriot
Osapuolet
a) toimittavat toisilleen säännöllisesti ajan tasalle saattamansa luettelot eli
— luettelon viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia laatimaan kuljetettavien
viinialan tuotteiden mukana seuraavat VI 1 -asiakirjat ja muut asiakirjat
tämän liitteen 4 artiklan 1 kohdan ja lisäyksessä 3 olevassa A osassa
lueteltujen Euroopan unionin asianomaisten säännösten mukaisesti,
— luettelon 3 artiklan j ja k alakohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viran
omaisista ja yhteysviranomaisista,
— luettelon laboratorioista, jotka on valtuutettu tekemään 17 artiklan 2 koh
dan mukaiset analyysit,
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— luettelon Sveitsistä tuotavien viinialan tuotteiden kuljetuksen mukana seu
raavan saateasiakirjan kohdassa 4 tarkoitetuista Sveitsin toimivaltaisista
viranomaisista lisäyksessä 3 olevan B osan mukaisesti;

b) neuvottelevat ja ilmoittavat toisilleen toteuttamistaan tämän liitteen sovelta
mista koskevista toimenpiteistä. Ne ilmoittavat toisilleen etenkin omista sään
nöksistään ja toimittavat yhteenvedon sen moitteettoman toiminnan kannalta
erityisen tärkeistä hallinnollisista ja oikeudellisista päätöksistä.

15 artikla
Tarkastusten kohteet
Ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ja näiden henkilöiden ryhmittymät,
joiden ammattitoimintaa voidaan valvoa tässä osastossa tarkoitetuilla tarkastuk
silla, eivät saa estää tarkastusten tekemistä, ja heidän on aina helpotettava niitä.

II ALAOSASTO
Valvontatoimenpiteet
16 artikla
Valvontatoimenpiteet
1)
Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 12 artiklassa määrätyn avu
nannon varmistamiseksi asianmukaisin valvontatoimenpitein.

2)
Tarkastukset toteutetaan joko järjestelmällisesti tai pistokokeina. Pistoko
keita tehtäessä osapuolet varmistavat tarkastusten lukumäärän, luonteen ja tihey
den avulla, että tarkastukset ovat edustavia.

3)
Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet toimivaltaisten viran
omaisten virkamiesten työn helpottamiseksi erityisesti, jotta näillä on

— pääsy viinitarhoihin sekä viinialan tuotteiden tuotanto-, valmistus-, varastoin
ti- ja jalostuslaitoksiin ja kuljetusvälineisiin,

— pääsy kenen tahansa viinialan tuotteita tai niiden valmistukseen mahdollisesti
tarkoitettuja tuotteita myymistarkoituksessa säilyttävän, kaupan pitävän tai
kuljettavan henkilön kaupallisiin tiloihin, varastoihin tai kuljetusvälineisiin,

— mahdollisuus luetteloida viinialan tuotteet sekä niiden valmistamiseen mah
dollisesti tarkoitetut aineet tai tuotteet,

— mahdollisuus ottaa näytteitä myymistarkoituksessa säilytetyistä, kaupan pide
tyistä tai kuljetetuista tuotteista,

— mahdollisuus tutkia kirjanpitotietoja tai muita asiakirjoja tarkastusta varten ja
ottaa niistä jäljennöksiä tai otteita,
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— mahdollisuus toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä, jotka koskevat viinialan
tuotteiden tai niiden valmistukseen mahdollisesti tarkoitettujen tuotteiden tuo
tantoa, valmistamista, hallussapitoa, kuljetusta, kuvausta, esillepanoa, vientiä
toiseen osapuoleen ja kaupan pitämistä, silloin kun voidaan perustellusti
epäillä tähän liitteeseen kohdistuvaa vakavaa rikkomusta, erityisesti jos on
kyse vilpillisestä käsittelystä tai kansanterveydelle aiheutuvasta vaarasta.

17 artikla
Näytteet
1)
Osapuolen toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen osapuolen toimi
valtaista viranomaista ottamaan näytteitä jälkimmäisen osapuolen asianomaisten
säännösten mukaisesti.
2)
Pyynnön vastaanottava viranomainen säilyttää 1 kohdan mukaisesti otetut
näytteet ja erityisesti nimeää laboratorion, jossa näytteet on tutkittava. Pyynnön
esittävä viranomainen voi nimetä toisen laboratorion, jossa näytteet analysoidaan
samanaikaisesti. Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa tätä varten pyyn
nön esittäneelle viranomaiselle tarvittavan määrän näytteitä.
3)
Jos pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomai
sen välillä on erimielisyyttä 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tuloksista, yh
teisesti nimetty laboratorio tekee ratkaisevan analyysin.

III ALAOSASTO
Menettelyt
18 artikla
Syy toimia
Jos jommankumman osapuolen toimivaltaisella viranomaisella on syytä epäillä
tai jos se saa selville, että
— jokin viinialan tuote ei ole kyseisten tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn
mukainen tai tuotteen valmistamiseksi tai kaupan pitämiseksi on toteutettu
vilpillisiä toimia, ja
— tästä sääntöjenvastaisuudesta on erityistä hyötyä jommallekummalle osapuo
lelle ja se on luonteeltaan sellainen, että se antaa aihetta hallinnollisiin toi
menpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin, tämä viranomainen ilmoittaa siitä vä
littömästi oman yhteysviranomaisensa välityksellä toisen osapuolen yhteys
viranomaiselle.

19 artikla
Keskinäistä avunantoa koskeva pyyntö
1)
Tämän osaston mukaisesti esitetyt pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyyntöihin
on liitettävä tarvittavat asiakirjat, jotta niihin voidaan vastata. Myös suulliset
pyynnöt voidaan hyväksyä asian kiireellisyyden perusteella, mutta ne on vii
pymättä vahvistettava kirjallisesti.
2)

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on esitettävä seuraavat tiedot:

— pyynnön esittävän viranomaisen nimi,
— pyydetty toimenpide,
— pyynnön kohde tai perusteet,
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— asianomaiset lait, säännöt tai muut oikeudelliset välineet,
— mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimuksen kohteena olevista
luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä,
— yhteenveto asiaa koskevista tosiseikoista.
3)

Pyynnöt tehdään jollakin osapuolten virallisista kielistä.

4)
Jos pyyntö ei täytä edellä määrättyä muotovaatimusta, sen korjaamista tai
täydentämistä voidaan vaatia; suojatoimenpiteitä on kuitenkin mahdollista mää
rätä.

20 artikla
Menettely
1)
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viran
omaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotta tämä voi varmistaa,
että viinialan tuotteiden kauppaa koskevaa sääntelyä sovelletaan oikein, mukaan
lukien tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattavat olla
kyseisen sääntelyn vastaisia.
2)
Pyynnön esittävän viranomaisen perustellusta hakemuksesta pyynnön vas
taanottava viranomainen toteuttaa erityisvalvonnan tai sellaiset tarkastukset, joi
den avulla haluttuihin tavoitteisiin päästään, tai tekee tarvittavat aloitteet tällaisen
erityisvalvonnan tai tällaisten tarkastusten teettämiseksi.
3)
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottava viranomainen
toimii ikään kuin se työskentelisi omaan lukuunsa tai oman maansa viranomais
ten pyynnöstä.
4)
Pyynnön esittävä viranomainen voi pyynnön vastaanottavan viranomaisen
suostumuksella nimetä virkamiehiä palvelukseensa tai muun edustamansa osa
puolen toimivaltaisen viranomaisen palvelukseen
— keräämään pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen tiloissa vii
nialan tuotteita koskevan sääntelyn moitteettomaan soveltamiseen tai tarkas
tustoimiin liittyviä tietoja, myös ottamaan jäljennöksiä kuljetusasiakirjoista tai
muista asiakirjoista tai otteita rekistereistä, tai
— osallistumaan 2 kohdan nojalla vaadittaviin toimiin.
Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja jäljennöksiä voidaan ottaa ainoas
taan pyynnön vastaanottavan viranomaisen suostumuksella.
5)
Pyynnön esittävän viranomaisen, joka haluaa lähettää toisen osapuolen alu
eelle 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimetyn virkamiehen avus
tamaan kyseisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tarkastustoi
mia, on ilmoitettava tästä pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle hyvissä ajoin
ennen toimien aloittamista. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet
varmistavat aina valvontatoimien toteuttamisen.
Pyynnön esittävän viranomaisen
— virkamiehet antavat kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenevät heidän nimensä
ja asemansa,
— virkamiehillä on – jollei muuta johdu niistä rajoituksista, joita pyynnön vas
taanottavaan viranomaiseen sovellettavasta lainsäädännöstä johtuu kyseessä
olevia valvontatoimia toteuttaville viranomaisille –
— 16 artiklan 3 kohdassa määrätyt oikeudet,
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— oikeus saada tietoonsa pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemien tarkastusten tulokset,
— virkamiehet noudattavat tarkastusten aikana sen osapuolen virkamiehiin, jossa
valvontatoimia suoritetaan, sovellettavia sääntöjä ja käytäntöjä.
6)
Asianomainen osapuoli toimittaa tässä artiklassa tarkoitetut perustellut
pyynnöt pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kyseisen osapuolen yhteys
viranomaisen välityksellä. Samoin toimitaan myös seuraavien osalta:
— vastaukset näihin pyyntöihin,
— ilmoitukset, jotka liittyvät 2, 4 ja 5 kohdan soveltamiseen.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, osapuolet voivat yh
teistyönsä parantamiseksi tietyissä tapauksissa sallia, että toimivaltainen viran
omainen
— toimittaa perustellut pyyntönsä tai tiedonantonsa suoraan toisen osapuolen
toimivaltaiselle viranomaiselle,
— vastaa suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselta viranomaiselta tulleisiin pe
rusteltuihin pyyntöihin tai tiedonantoihin.
Tällöin viranomaisten on ilmoitettava tästä viipymättä asianomaisen osapuolen
yhteysviranomaiselle.
7)
Kummankin osapuolen tutkimustietoja sisältävän tietopankin, joka koostuu
niiden viinialan tuotteiden tutkimuksista saaduista tiedoista, tiedot saatetaan kum
mankin osapuolen tähän tarkoitukseen nimeämien laboratorioiden käyttöön ky
seisten laboratorioiden pyynnöstä. Tietojen antaminen koskee ainoastaan ominai
suuksiltaan ja alkuperältään samanlaisesta näytteestä tehdyn määrityksen tulkit
semisessa tarvittavia määritystietoja.

21 artikla
Keskinäistä avunantoa koskeva päätös
1)
Se osapuoli, jonka viranomainen pyynnön vastaanottava viranomainen on,
voi kieltäytyä antamasta tämän osaston mukaista apua, jos avunanto saattaisi
vaarantaa kyseisen osapuolen täysivaltaisuuden tai uhata sen yleistä järjestystä,
turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja.
2)
Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse
voisi pyydettäessä antaa, sen on mainittava tästä pyynnössään. Pyynnön vastaan
ottanut viranomainen saa tuolloin päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.
3)
Jos avunanto evätään, päätös on perusteluineen annettava viipymättä tie
doksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

22 artikla
Tiedot ja asiakirjat
1)
Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa tutkimuksen tulokset pyyn
nön esittävälle viranomaiselle asiakirjoina, varmennettuina jäljennöksinä, raport
teina tai vastaavina teksteinä.
2)
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata missä tahansa muo
dossa sähköisesti samaa tarkoitusta varten tuotetuilla tiedoilla.
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3)
Edellä 18 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä asiakirjat ja
muut tarvittavat todisteet sekä ilmoitus mahdollisista hallinnollisista toimenpi
teistä tai oikeustoimista, ja ne koskevat erityisesti asianomaisen viinialan tuotteen

— koostumusta ja aistinvaraisia ominaisuuksia,

— kuvausta ja esittelyä,

— tuotantoa, valmistusta ja kaupan pitämistä koskevien sääntöjen noudattamista.

4)
Kun jonkin tapauksen osalta on toteutettu 18 ja 20 artiklassa tarkoitettuja
keskinäisen avunannon toimia, asianomaiset yhteysviranomaiset sitoutuvat ilmoit
tamaan toisilleen viipymättä

— tutkimusten edistymisestä erityisesti raporteilla ja muilla asiakirjoilla tai vies
tintämuodoilla,

— kyseisiin toimiin liittyvistä hallinnollisista tai oikeudellisista seurauksista.

23 artikla
Kustannukset
Tämän osaston soveltamisesta johtuvista matkakustannuksista vastaa se osapuoli,
joka on nimennyt virkamiehen toteuttamaan 20 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoi
tetut toimenpiteet.

24 artikla
Luottamuksellisuus
1)
Kaikki tämän osaston mukaisesti toimitetut tiedot kaikissa muodoissaan
ovat luottamuksellisia. Ne ovat salassa pidettäviä, ja niitä koskee tällaiseen tie
toon ulotettu, tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevan lainsäädännön tai
unionin viranomaisiin sovellettavien vastaavien säännösten suoja.

2)
Tämä osasto ei velvoita osapuolta, jonka säädökset tai hallinnollinen käy
täntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi tiukempia
rajoja kuin tässä osastossa vahvistetut, toimittamaan tietoja, mikäli toinen osa
puoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen noudattamiseksi.

3)
Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän osaston soveltamiseksi; niitä
saa käyttää toisen osapuolen alueella muihin tarkoituksiin vain ne toimittaneen
hallintoviranomaisen kirjallisella ennakkosuostumuksella ja niiden käytössä on
lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

4)
Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikos
oikeuden rikkomisen vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menet
telyissä, edellyttäen, että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.
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5)
Osapuolet voivat käyttää tämän osaston määräysten mukaisesti saatuja tie
toja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena todistusaineistossa, kertomuksissa ja lau
sunnoissa sekä oikeudelle esitettyjen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.

IV OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET
25 artikla
Poissulkemiset
1)
Edellä olevaa I ja II osastoa ei sovelleta 2 artiklassa tarkoitettuihin viinialan
tuotteisiin, jotka

a) kuljetetaan toisen osapuolen alueen kautta; tai

b) ovat peräisin jommankumman osapuolen alueelta ja joita osapuolet vaihtavat
pieninä määrinä tämän liitteen lisäyksessä 5 vahvistettuja edellytyksiä ja yk
sityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

2)
Keskeytetään Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 1984 allekirjoitetun yhtei
sön ja Sveitsin valaliiton välisestä yhteistyöstä viinien virallisen valvonnan alalla
laaditun kirjeenvaihdon soveltaminen tämän liitteen voimassaolon ajaksi.

26 artikla
Neuvottelut
1)
Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi niistä katsoo toisen jättäneen jon
kin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2)
Neuvotteluja pyytänyt osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki kysei
sen tapauksen perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3)
Jos ihmisten terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen vastaiset toi
menpiteet käyvät tehottomiksi määräaikojen tai viipeiden vuoksi, voidaan ilman
ennakkoneuvotteluja määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, edellyttäen että
neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jäl
keen.

4)
Jolleivät osapuolet pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3 kohdassa määrätyissä
neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet mää
rännyt sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä tämän liit
teen soveltamisen mahdollistamiseksi.

27 artikla
Työryhmä
1)
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti perustettu viinialan tuotteiden
työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’, käsittelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täy
täntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2)
Työryhmä tutkii säännöllisesti osapuolten lakien ja asetusten kehittymistä
tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Se laatii erityisesti komitealle
ehdotuksia tämän liitteen ja sen lisäysten mukauttamiseksi.
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28 artikla
Siirtymämääräykset
1)
Viinialan tuotteita, jotka on tämän liitteen voimaantullessa tuotettu, valmis
tettu, kuvattu ja esitelty osapuolten lainsäädännön tai kansallisen sääntelyn mu
kaisesti mutta jotka ovat tämän liitteen nojalla kiellettyjä, voidaan pitää kaupan
varastojen loppumiseen asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 10 koh
dan soveltamista.
2)
Ellei komitea toisin määrää, tämän liitteen mukaisesti tuotettuja, valmis
tettuja, kuvattuja ja esiteltyjä viinialan tuotteita, joiden tuotanto, valmistus, kuvaa
minen ja esittely ei enää ole sallittua tämän liitteen muuttamisen vuoksi, voidaan
pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.
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Lisäys 1
2 artiklassa tarkoitetut viinialan tuotteet
Euroopan unioni:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007,
maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita kos
kevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL
L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1234/2010 (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 11). CN-koodien 2009 61, 2009 69
ja 2204 tuotteet (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.).
Sveitsi:
Alkoholijuomista 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun liittohallituksen sisäasi
ainministeriön määräyksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä
joulukuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391), 2 luku. Sveitsin tullitarif
finimikkeiden 2009.60 ja 2204 tuotteet.
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Lisäys 2
3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut erityismääräykset
Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)
1. Maantieteellinen alue
”AOC Genève” -merkinnän maantieteelliseen alueeseen kuuluvat
— Geneven kantonin alue kokonaisuudessaan,
— seuraavat Ranskan kunnat kokonaisuudessaan:
— Challex,
— Ferney-Voltaire,
— seuraavien Ranskan kuntien osat:
— Ornex,
— Chens-sur-Léman,
— Veigy-Foncenex,
— Saint-Julien-en-Genevois,
— Viry,
jotka mainitaan ”AOC Genève” -merkintää koskevassa eritelmässä.
2. Viinirypäleiden tuotantoalue
Viinirypäleiden tuotantoalueeseen kuuluvat seuraavat:
a. Geneven alueella: liittovaltion maatalouslain (RS 910.1) 61 artiklassa tar
koitettuun viinitilarekisteriin kuuluvat alueet, joiden tuotanto on tarkoitettu
viininvalmistukseen;
b. Ranskan alueella: 1 kohdassa tarkoitettujen kuntien tai niiden osien alueet,
joissa on viinitarhoja tai joilla on uudelleenistutusoikeuksia enintään 140
hehtaarille.
3. Viiniyttämisalue
Viiniyttämisen on tapahduttava Sveitsin alueella.
4. Luokituksen alentaminen
”AOC Genève” -merkinnän käyttö ei estä ”vin de pays”- ja ”vin de table
suisse” -merkintöjen käyttämistä, kun kyse on 2 kohdan b alakohdassa mää
ritellyltä tuotantoalueelta olevista viinirypäleistä saadusta viinistä, jonka luo
kitusta on alennettu.
5. ”AOC Genève” -merkinnän valvonta
Sveitsissä tarkastuksista vastaavat Sveitsin ja erityisesti Geneven viranomaiset.
Sveitsin toimivaltainen viranomainen valtuuttaa Ranskan viranomaisten hy
väksymän ranskalaisen valvontaelimen suorittamaan Ranskan alueella tehtävät
fyysiset tarkastukset.
6. Siirtymämääräykset
Tuottajilla, joilla on 2 kohdan b alakohdassa määritettyyn viinirypäleiden
tuotantoalueeseen kuulumattomia viininviljelyaloja mutta jotka ovat aiemmin
käyttäneet laillisesti ”AOC Genève” -merkintää, on edelleen oikeus merkin
tään viinivuoteen 2013 asti, ja kyseisiä tuotteita voidaan pitää kaupan varas
tojen loppumiseen asti.
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Lisäys 3
Luettelot 4 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteita koskevista säädöksistä
ja teknisistä määräyksistä
A. Säädökset, joita sovelletaan Euroopan unionista peräisin olevien viinialan
tuotteiden tuontiin Sveitsiin ja kaupan pitämiseen Sveitsissä
Säädöstekstit, joihin viitataan, ja erityissäännökset:

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä
syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neu
voston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston
direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä
lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
(kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).

3.

Neuvoston direktiivi 89/396/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, elin
tarvike-erän tunnistamismerkinnöistä (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21), sel
laisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä maaliskuuta 1992 anne
tulla neuvoston direktiivillä 92/11/ETY (EYVL L 65, 11.3.1992, s. 32).

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, annettu 30 päivänä
kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista
(EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraa
vissa: EYVL L 259, 7.10.1994, s. 33, EYVL L 252, 4.10.1996, s. 23 ja
EYVL L 124, 25.5.2000, s. 66.

5.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä
helmikuuta 1995, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutus
aineista (EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna
seuraavalla: EYVL L 248, 14.10.1995, s. 60, ja sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna 22 päivänä lokakuuta 2010 annetulla komission direktii
villä 2010/69/UE (EUVL L 279, 23.10.2010, s. 22).

6.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä
maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä,
esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn
mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan
käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009
(EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14).

7.

Komission direktiivi 2002/63/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, yh
teisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjuntaainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoami
sesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30).

8.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu
27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY ku
moamisesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna eräiden perustamis
sopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mu
kauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän
sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntely
menettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009 (EUVL L 188,
18.7.2009, s. 14).
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9.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/ 2005, annettu
23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvija eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvos
ton direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä elokuuta 2011 anne
tulla komission asetuksella (EU) N:o 813/2011 (EUVL L 208, 13.8.2011,
s. 23).

10. Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993,
elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä
(EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten
säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan
käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään
sääntelymenettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009 (EUVL
L 188, 18.7.2009, s. 14).

11. Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007,
maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita
koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)
(EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) N:o 1234/2010 (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 11).

12. Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,
viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuki
ohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja
viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komis
sion asetuksella (EU) N:o 772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1).

13. Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityis
kohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien
pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seu
raavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta (EUVL
L 128, 27.5.2009, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päi
vänä helmikuuta 2011 annetulla komision asetuksella (EU) N:o 173/2011
(EUVL L 49, 24.2.2011, s. 16).

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 436/2009 24 artiklan 1 kohdan b alakoh
dan säännösten soveltamista Euroopan unionista peräisin olevien viinialan
tuotteiden tuonti Sveitsiin edellyttää mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun saateasiakirjan esittämistä.

14. Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissään
nöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoi
tusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 21 päivänä tammikuuta 2011 annetulla komission asetuksella
(EU) N:o 53/2011 (EUVL L 19, 22.1.2011, s. 1).

15. Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yk
sityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperä
nimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä
merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla ko
mission asetuksella (EU) N:o 670/2011 (EUVL L 183, 13.7.2011, s. 6).
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B. Säädökset, joita sovelletaan Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden
tuontiin Euroopan unioniin ja kaupan pitämiseen Euroopan unionissa
Säädökset, joihin viitataan:
1.

Liittohallituksen laki maataloudesta, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2010 (Sveit
sin lakikokoelma 2010, 5851).

2.

Määräys viinintuotannosta ja viinin tuonnista, annettu 14 päivänä marras
kuuta 2007, (viinistä annettu määräys), sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 4 päivänä marraskuuta 2009 (Sveitsin lakikokoelma 2010 733).

3.

OFAGin määräys sertifiointikelpoisten ja vakioaineiston tuotannossa sallittu
jen viiniköynnöslajikkeiden luettelosta sekä viiniköynnöslajikevalikoimasta
(liittohallituksen maatalousvirasto), annettu 17 päivänä tammikuuta 2007,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 6 päivänä toukokuuta 2011 (Sveit
sin lakikokoelma 2011, 2169).

4.

Liittohallituksen laki elintarvikkeista ja päivittäistavaroista, annettu 9 päivänä
lokakuuta 1992, (laki elintarvikkeista), sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 5 päivänä lokakuuta 2008 (Sveitsin lakikokoelma 2008, 785).

5.

Määräys elintarvikkeista ja päivittäistavaroista, annettu 23 päivänä marras
kuuta 2005, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä lokakuuta
2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 4611).

6.

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys alkoholijuomista, annettu
23 päivänä marraskuuta 2005, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
15 päivänä joulukuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391).
Poiketen siitä, mitä määräyksen 10 pykälässä säädetään, kuvausta ja esittelyä
koskevat seuraavissa asetuksissa tarkoitetut yhteisön ulkopuolisista maista
tuotuihin tuotteisiin sovellettavat säännöt:
1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta
2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maatalous
tuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä kos
keva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1234/2010 (EUVL
L 346, 30.12.2010, s. 11).
Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:
a) Poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään,
luokkien nimitykset korvataan alkoholijuomista annetun liittohallituk
sen sisäasianministeriön määräyksen 9 pykälässä säädetyillä erityis
nimityksillä;
b) poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa
säädetään, ilmaisu ”suojattu alkuperänimitys” korvataan ilmaisulla
”appellation d’origine contrôlée” ja ilmaisu ”suojattu maantieteellinen
merkintä” korvataan ilmaisulla ”vin de pays”;
c) poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetään,
tuojaa koskeva maininta voidaan korvata maininnalla sveitsiläisestä
tuottajasta, kellaroijasta, tukkukauppiaasta tai pullottajasta.
2) Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta
2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista
eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojat
tujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten
merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193,
24.7.2009, s. 60), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä
heinäkuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 670/2011
(EUVL L 183, 13.7.2011, s. 6).
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Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:
a) poiketen siitä, mitä asetuksen 54 artiklan 1 kohdassa säädetään, alko
holipitoisuus voidaan merkitä tilavuuden prosenttiyksikön kymmene
sosina;
b) poiketen siitä, mitä asetuksen 64 artiklassa ja liitteessä XIV olevassa B
osassa säädetään, ilmaisu ”demi-sec” voidaan korvata ilmaisulla ”lé
gèrement doux” ja ilmaisu ”moelleux” ilmaisulla ”demi-doux”;
c) poiketen siitä, mitä asetuksen 62 artiklassa säädetään, yhden tai use
amman viiniköynnöslajikkeen merkitseminen sallitaan, jos sveitsiläi
nen viini on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti kyseisestä lajik
keesta tai kyseisistä lajikkeista.
7.

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys elintarvikkeiden päällysmer
kinnöistä ja mainonnasta, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä lokakuuta 2010 (Sveitsin lakiko
koelma 2010, 4649).

8.

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys elintarvikkeissa sallituista lisä
aineista, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2007, (lisäainemääräys), (Sveitsin
lakikokoelma 2005, 2047).

9.

Liittohallituksen sisäasiainministeriön määräys elintarvikkeiden vieraista ai
neista ja ainesosista, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, (määräys vieraista
aineista ja ainesosista), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16 päivänä
toukokuuta 2011 (Sveitsin lakikokoelma 2011, 1985).

10. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä
syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neu
voston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston
direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).
11. Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,
viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuki
ohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja
viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komis
sion asetuksella (EU) N:o 772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1).
Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:
a) Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonti Euroopan unioniin
edellyttää 29 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn komission päätöksen
2005/9/EY mukaisesti laaditun saateasiakirjan esittämistä (EUVL L 4,
6.1.2005, s. 12);
b) kyseinen saateasiakirja korvaa viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa
käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta 27 päivänä
kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008
(EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o
772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1), tarkoitetun VI1-asiakirjan;
c) asetuksessa mainittujen ilmaisujen ”jäsenvaltio(t)” tai ”yhteisön tai kan
salliset säännökset” (tai ”yhteisön tai kansalliset säännöt”), katsotaan tar
koittavan Sveitsiä tai Sveitsin lainsäädäntöä;
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d) Sveitsistä peräisin olevaa viiniä, joka voidaan rinnastaa maantieteellisellä
merkinnällä varustettuihin viineihin ja jonka viinihappona ilmaistu koko
naishappopitoisuus on pienempi kuin 3,5 grammaa mutta suurempi kuin 3
grammaa litraa kohti, voidaan tuoda silloin kun sitä kuvataan maantie
teellisellä merkinnällä ja kun vähintään 85 prosenttia siitä on saatu yhden
tai useamman seuraavan viiniköynnöslajikkeen rypäleistä: Chasselas, Mu
eller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir tai Merlot.
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Saateasiakirja (1) Sveitsistä (2) lähtöisin olevien viinialan tuotteiden kuljetuksia varten

(1) 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maatalous
tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 7 lisäyksessä 1 olevan B kohdan 9
kohdan mukaisesti.
(2) Tätä asiakirjaa laadittaessa käytetty viininviljelyvyöhyke on Sveitsin valaliiton alue.
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Lisäys 4
5 artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset
A OSA
Euroopan unionista peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset
BELGIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Côtes de Sambre et Meuse
Crémant de Wallonie
Hagelandse wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse Wijn
Vin mousseux de qualité de Wallonie
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Vin de pays des Jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SAN

hollanti

Vin de pays

SMM

ranska

Landwijn

SMM

hollanti

BULGARIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Асеновград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Asenovgrad
Болярово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Bolyarovo
Брестник, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Brestnik
Варна, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Varna
Велики Преслав, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Veliki Preslav
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Видин, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Vidin
Враца, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Vratsa
Върбица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Varbitsa
Долината на Струма, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantie
teellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Struma valley
Драгоево, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Dragoevo
Евксиноград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Evksinograd
Ивайловград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Ivaylovgrad
Карлово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Karlovo
Карнобат, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Karnobat
Ловеч, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Lovech
Лозицa, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Lozitsa
Лом, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Lom
Любимец, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Lyubimets
Лясковец, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Lyaskovets
Мелник, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Melnik
Монтана, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Montana
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Нова Загора, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Nova Zagora
Нови Пазар, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Novi Pazar
Ново село, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Novo Selo
Оряховица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Oryahovitsa
Павликени, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Pavlikeni
Пазарджик, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Pazardjik
Перущица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Perushtitsa
Плевен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Pleven
Пловдив, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Plovdiv
Поморие, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Pomorie
Русе, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Ruse
Сакар, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Sakar
Сандански, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Sandanski
Свищов, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Svishtov
Септември, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Septemvri
Славянци, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Slavyantsi
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Сливен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Sliven
Стамболово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Stambolovo
Стара Загора, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Stara Zagora
Сунгурларе, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Vastaava nimitys: Sungurlare
Сухиндол, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksi
kön nimi
Vastaava nimitys: Suhindol
Търговище, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Targovishte
Хан Крум, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Han Krum
Хасково, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Haskovo
Хисаря, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Hisarya
Хърсово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Harsovo
Черноморски район, jota voi seurata Южно Черноморие
Vastaava nimitys: Southern Black Sea Coast
Черноморски район – Северен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän
maantieteellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Northern Black Sea Region
Шивачево, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yk
sikön nimi
Vastaava nimitys: Shivachevo
Шумен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Shumen
Ямбол, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Vastaava nimitys: Yambol
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Дунавска равнина
Vastaava nimitys: Danube Plain
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Тракийска низина
Vastaava nimitys: Thracian Lowlands
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Благородно сладко вино (БСВ)

SAN

bulgaria

Гарантирано
и
контролирано
наименование за произход (ГКНП)

SAN

bulgaria

Гарантирано
наименование
произход (ГНП)

SAN

bulgaria

SMM

bulgaria

за

Регионално вино
(Regional wine)

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Колекционно
(collection)

SAN

bulgaria

SAN/SMM

bulgaria

Премиум
(premium)

SMM

bulgaria

Премиум оук, или първо зареждане
в бъчва
(premium oak)

SAN

bulgaria

Премиум резерва
(premium reserve)

SMM

bulgaria

SAN/SMM

bulgaria

Розенталер
(Rosenthaler)

SAN

bulgaria

Специална селекция
(special selection)

SAN

bulgaria

Специална резерва
(special reserve)

SAN

bulgaria

Ново
(young)

Резерва
(reserve)

TŠEKKI
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Čechy, jota voi seurata Litoměřická
Čechy, jota voi seurata Mělnická
Morava, jota voi seurata Mikulovská
Morava, jota voi seurata Slovácká
Morava, jota voi seurata Velkopavlovická
Morava, jota voi seurata Znojemská
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Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
České
Moravské
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
aromatické jakostní šumivé víno sta
novené oblasti

SAN

tšekki

aromatický sekt s.o.

SAN

tšekki

jakostní likérové víno

SAN

tšekki

jakostní perlivé víno

SAN

tšekki

jakostní šumivé víno stanovené oblas
ti

SAN

tšekki

jakostní víno

SAN

tšekki

jakostní víno odrůdové

SAN

tšekki

jakostní víno s přívlastkem

SAN

tšekki

jakostní víno známkové

SAN

tšekki

V.O.C

SAN

tšekki

víno originální certifikace

SAN

tšekki

víno s přívlastkem kabinetní víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem ledové víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem pozdní sběr

SAN

tšekki

víno s přívlastkem slámové víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SAN

tšekki

Víno origininální certifikace (VOC or
V.O.C.)

SMM

tšekki

zemské víno

SMM

tšekki

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Archivní víno

SAN

tšekki

Burčák

SAN

tšekki

Klaret

SAN

tšekki

Košer, Košer víno

SAN

tšekki

Labín

SAN

tšekki

Mladé víno

SAN

tšekki

Mešní víno

SAN

tšekki

Panenské víno, Panenská sklizeň

SAN

tšekki
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Pěstitelský sekt (*)

SAN

tšekki

Pozdní sběr

SAN

tšekki

Premium

SAN

tšekki

Rezerva

SAN

tšekki

Růžák, Ryšák

SAN

tšekki

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na
kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SAN

tšekki

SAKSA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Ahr, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Baden, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Franken, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Hessische Bergstraße, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Mittelrhein, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Mosel, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Nahe, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Pfalz, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Rheingau, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Rheinhessen, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Saale-Unstrut, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Sachsen, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Württemberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Ahrtaler
Badischer
Bayerischer Bodensee
Brandenburger
Mosel
Ruwer
Saar
Main
Mecklenburger
Mitteldeutscher
Nahegauer
Neckar
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Oberrhein
Pfälzer
Regensburger
Rhein
Rhein-Necker
Rheinburgen
Rheingauer
Rheinischer
Saarländischer
Sächsischer
Schleswig-Holsteinischer
Schwäbischer
Starkenburger
Taubertäler
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Prädikatswein (Qualitätswein mit Prä
dikat(*)), jota seuraa
— Kabinett
— Spätlese
— Auslese
— Beerenauslese
— Trockenbeerenauslese
— Eiswein

SAN

saksa

Qualitätswein, jota voi seurata b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbauge
biete)

SAN

saksa

Qualitätslikörwein, jota voi seurata
b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter
Anbaugebiete)

SAN

saksa

Qualitätsperlwein, jota voi seurata
b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter
Anbaugebiete)

SAN

saksa

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbauge
biete)

SAN

saksa

Landwein

SMM

saksa

Winzersekt

SAN

saksa

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Affentaler

SAN

saksa

Badisch Rotgold

SAN

saksa

Ehrentrudis

SAN

saksa
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Hock

SAN

saksa

Klassik/Classic

SAN

saksa

Liebfrau(en)milch

SAN

saksa

Riesling-Hochgewächs

SAN

saksa

Schillerwein

SAN

saksa

Weißherbst

SAN

saksa

KREIKKA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Αγχίαλος
Vastaava nimitys: Anchialos
Αμύνταιο
Vastaava nimitys: Amynteo
Αρχάνες
Vastaava nimitys: Archanes
Γουμένισσα
Vastaava nimitys: Goumenissa
Δαφνές
Vastaava nimitys: Dafnes
Ζίτσα
Vastaava nimitys: Zitsa
Λήμνος
Vastaava nimitys: Lemnos
Μαντινεία
Vastaava nimitys: Mantinia
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Vastaava nimitys: Mavrodafne of Cephalonia
Μαυροδάφνη Πατρών
Vastaava nimitys: Mavrodaphne of Patras
Μεσενικόλα
Vastaava nimitys: Messenikola
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Vastaava nimitys: Cephalonia Muscatel
Μοσχάτος Λήμνου
Vastaava nimitys: Lemnos Muscatel
Μοσχάτος Πατρών
Vastaava nimitys: Patras Muscatel
Μοσχάτος Ρίου Πατρών
Vastaava nimitys: Rio Patron Muscatel
Μοσχάτος Ρόδου
Vastaava nimitys: Rhodes Muscatel
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Νάουσα
Vastaava nimitys: Naoussa
Νεμέα
Vastaava nimitys: Nemea
Πάρος
Vastaava nimitys: Paros
Πάτρα
Vastaava nimitys: Patras
Πεζά
Vastaava nimitys: Peza
Πλαγιές Μελίτωνα
Vastaava nimitys: Cotes de Meliton
Ραψάνη
Vastaava nimitys: Rapsani
Ρόδος
Vastaava nimitys: Rhodes
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Vastaava nimitys: Robola of Cephalonia
Σάμος
Vastaava nimitys: Samos
Σαντορίνη
Vastaava nimitys: Santorini
Σητεία
Vastaava nimitys: Sitia
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Tοπικός Οίνος Κω
Vаѕtааvа nimitуѕ: Regionаl wine of Κοѕ
Tοπικός Οίνος Μαγνησίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Magnissia
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Aegean Sea
Αττικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Attiki-Attikos
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Αсhaia
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου
Vastaava nimitys: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Epirus-Epirotikos
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Thessalia-Thessalikos
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Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Thebes-Thivaikos
Θρακικός Τοπικός Οίνος ’or’ Τοπικός Οίνος Θράκης
Vastaava nimitys: Regional wine of Thrace-Thrakikos ’or’ Regional wine of
Thrakis
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Ismaros-Ismarikos
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos
Κρητικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Crete-Kritikos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Lakonia-Lakonikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Macedonia-Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Messinia-Messiniakos
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Pallini-Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos
Ρετσίνα Αττικής, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Retsina of Attiki
Ρετσίνα Βοιωτίας, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Retsina of Viotia
Ρετσίνα Γιάλτρων, johon voi liittyä Evvia
Vastaava nimitys: Retsina of Gialtra
Ρετσίνα Ευβοίας, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Retsina of Evvia
Ρετσίνα Θηβών, johon voi liittyä Viotia
Vastaava nimitys: Retsina of Thebes
Ρετσίνα Καρύστου, johon voi liittyä Evvia
Vastaava nimitys: Retsina of Karystos
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Ρετσίνα Κρωπίας ’or’ Ρετσίνα Κορωπίου, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Kropia tai Retsina of Koropi
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Markopoulo
Ρετσίνα Μεγάρων, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Megara
Ρετσίνα Μεσογείων, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Mesogia
Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Peania tai Retsina of Liopesi
Ρετσίνα Παλλήνης, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Pallini
Ρετσίνα Πικερμίου, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Pikermi
Ρετσίνα Σπάτων, johon voi liittyä Attika
Vastaava nimitys: Retsina of Spata
Ρετσίνα Χαλκίδας, johon voi liittyä Evvia
Vastaava nimitys: Retsina of Halkida
Συριανός Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Syros-Syrianos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων
Vastaava nimitys: Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly
Mountain
Τοπικός Οίνος Αγοράς
Vastaava nimitys: Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Αδριανής
Vastaava nimitys: Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Vastaava nimitys: Regional wine of Anavyssos
Τοπικός Οίνος Αργολίδας
Vastaava nimitys: Regional wine of Argolida
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Βελβεντού
Vastaava nimitys: Regional wine of Velventos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας
Vastaava nimitys: Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γερανείων
Vastaava nimitys: Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Vastaava nimitys: Regional wine of Grevena
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Τοπικός Οίνος Δράμας
Vastaava nimitys: Regional wine of Drama
Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου
Vastaava nimitys: Regional wine of Dodekanese
Τοπικός Οίνος Επανομής
Vastaava nimitys: Regional wine of Epanomi
Τοπικός Οίνος Εύβοιας
Vastaava nimitys: Regional wine of Evia
Τοπικός Οίνος Ηλιείας
Vastaava nimitys: Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Ημαθίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Θαψανών
Vastaava nimitys: Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης
Vastaava nimitys: Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Ικαρίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Ιλίου
Vastaava nimitys: Regional wine of Ilion
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
Vastaava nimitys: Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Καρδίτσας
Vastaava nimitys: Regional wine of Karditsa
Τοπικός Οίνος Καρύστου
Vastaava nimitys: Regional wine of Karystos
Τοπικός Οίνος Καστοριάς
Vastaava nimitys: Regional wine of Kastoria
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας
Vastaava nimitys: Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Κισάμου
Vastaava nimitys: Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κλημέντι
Vastaava nimitys: Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κοζάνης
Vastaava nimitys: Regional wine of Kozani
Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης
Vastaava nimitys: Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Κορωπίου
Vastaava nimitys: Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Vastaava nimitys: Regional wine of Krania
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Τοπικός Οίνος Κραννώνος
Vastaava nimitys: Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Κυκλάδων
Vastaava nimitys: Regional wine of Cyclades
Τοπικός Οίνος Λασιθίου
Vastaava nimitys: Regional wine of Lasithi
Τοπικός Οίνος Λετρίνων
Vastaava nimitys: Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Λευκάδας
Vastaava nimitys: Regional wine of Lefkada
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου
Vastaava nimitys: Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων
Vastaava nimitys: Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου
Vastaava nimitys: Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου
Vаstааvа nimitys: Regionаl wine of Μаrtino
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων
Vastaava nimitys: Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Μετεώρων
Vastaava nimitys: Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος
Vastaava nimitys: Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Παγγαίου
Vastaava nimitys: Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Παρνασσού
Vastaava nimitys: Regional wine of Parnasos
Τοπικός Οίνος Πέλλας
Vastaava nimitys: Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Πιερίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Pieria
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος
Vastaava nimitys: Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Paiko
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Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Enos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Kitherona
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Knimida
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Pendeliko
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού
Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Πυλίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας
Vastaava nimitys: Regional wine of Ritsona
Τοπικός Οίνος Σερρών
Vastaava nimitys: Regional wine of Serres
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας
Vastaava nimitys: Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Σπάτων
Vastaava nimitys: Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας
Vastaava nimitys: Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Τεγέας
Vastaava nimitys: Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
Vastaava nimitys: Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου
Vastaava nimitys: Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Φλώρινας
Vastaava nimitys: Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας
Vastaava nimitys: Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής
Vastaava nimitys: Regional wine of Halkidiki
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Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
(appellation d’origine de qualité su
périeure)

SAN

kreikka

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη
(ΟΠΕ)
(appellation d’origine contrôlée)

SAN

kreikka

Οίνος γλυκός φυσικός
(vin doux naturel)

SAN

kreikka

Οίνος φυσικώς γλυκύς
(vin naturellement doux)

SAN

kreikka

ονομασία κατά παράδοση (appella
tion traditionnelle)

SMM

kreikka

τοπικός οίνος
(vin de pays)

SMM

kreikka

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Αγρέπαυλη
(Agrepavlis)

SAN/SMM

kreikka

Αμπέλι
(Ampeli)

SAN/SMM

kreikka

Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-ès))

SAN/SMM

kreikka

Αρχοντικό
(Archontiko)

SAN/SMM

kreikka

Κάβα
(Cava)

SMM

kreikka

Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)

SAN

kreikka

Ειδικά Επιλεγμένος
(Grande réserve)

SAN

kreikka

Κάστρο
(Kastro)

SAN/SMM

kreikka

Κτήμα
(Ktima)

SAN/SMM

kreikka

Λιαστός
(Liastos)

SAN/SMM

kreikka

Μετόχι
(Metochi)

SAN/SMM

kreikka

Μοναστήρι
(Monastiri)

SAN/SMM

kreikka
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SAN/SMM

kreikka

SAN

kreikka

Ορεινό κτήμα
(Orino Ktima)

SAN/SMM

kreikka

Ορεινός αμπελώνας
(Orinos Ampelonas)

SAN/SMM

kreikka

Πύργος
(Pyrgos)

SAN/SMM

kreikka

Επιλογή ή Επιλεγμένος
(Réserve)

SAN

kreikka

Παλαιωθείς επιλεγμένος
(Vieille réserve)

SAN

kreikka

Βερντέα
(Verntea)

SMM

kreikka

Vinsanto

SAN

latina

Νάμα
(Nama)
Νυχτέρι
(Nychteri)

ESPANJA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Abona
Alella
Alicante, jota voi seurata Marina Alta
Almansa
Arabako Txakolina
Vastaava nimitys: Txakolí de Álava
Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem
Bizkaiko Txakolina
Vastaava nimitys: Chacolí de Bizkaia
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Campo de la Guardia
Cangas
Cariñena
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Cataluña
Cava
Chacolí de Bizkaia
Vastaava nimitys: Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria
Vastaava nimitys: Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segre, jota voi seurata Artesa
Costers del Segre, jota voi seurata Les Garrigues
Costers del Segre, jota voi seurata Raimat
Costers del Segre, jota voi seurata Valls de Riu Corb
Dehesa del Carrizal
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Empordà
Finca Élez
Getariako Txakolina
Vastaava nimitys: Chacolí de Getaria
Gran Canaria
Granada
Guijoso
Jerez-Xérès-Sherry
Jumilla
La Gomera
La Mancha
La Palma, jota voi seurata Fuencaliente
La Palma, jota voi seurata Hoyo de Mazo
La Palma, jota voi seurata Norte de la Palma
Lanzarote
Lebrija
Málaga
Manchuela
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Vastaava nimitys: Manzanilla
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Méntrida
Mondéjar
Monterrei, jota voi seurata Ladera de Monterrei
Monterrei, jota voi seurata Val de Monterrei
Montilla-Moriles
Montsant
Navarra, jota voi seurata Baja Montaña
Navarra, jota voi seurata Ribera Alta
Navarra, jota voi seurata Ribera Baja
Navarra, jota voi seurata Tierra Estella
Navarra, jota voi seurata Valdizarbe
Pago de Arínzano
Vastaava nimitys: Vino de pago de Arinzano
Pago de Otazu
Pago Florentino
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Prado de Irache
Priorat
Rías Baixas, jota voi seurata Condado do Tea
Rías Baixas, jota voi seurata O Rosal
Rías Baixas, jota voi seurata Ribeira do Ulla
Rías Baixas, jota voi seurata Soutomaior
Rías Baixas, jota voi seurata Val do Salnés
Ribeira Sacra, jota voi seurata Amandi
Ribeira Sacra, jota voi seurata Chantada
Ribeira Sacra, jota voi seurata Quiroga-Bibei
Ribeira Sacra, jota voi seurata Ribeiras do Miño
Ribeira Sacra, jota voi seurata Ribeiras do Sil
Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guadiana, jota voi seurata Cañamero
Ribera del Guadiana, jota voi seurata Matanegra
Ribera del Guadiana, jota voi seurata Montánchez
Ribera del Guadiana, jota voi seurata Ribera Alta
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Ribera del Guadiana, jota voi seurata Ribera Baja
Ribera del Guadiana, jota voi seurata Tierra de Barros
Ribera del Júcar
Rioja, jota voi seurata Rioja Alavesa
Rioja, jota voi seurata Rioja Alta
Rioja, jota voi seurata Rioja Baja
Rueda
Sierras de Málaga, jota voi seurata Serranía de Ronda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Txakolí de Álava
Vastaava nimitys: Arabako Txakolina
Uclés
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valencia, jota voi seurata Alto Turia
Valencia, jota voi seurata Clariano
Valencia, jota voi seurata Moscatel de Valencia
Valencia, jota voi seurata Valentino
Valle de Güímar
Valle de la Orotava
Valles de Benavente
Valtiendas
Vinos de Madrid, jota voi seurata Arganda
Vinos de Madrid, jota voi seurata Navalcarnero
Vinos de Madrid, jota voi seurata San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora
Yecla
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Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
3 Riberas
Abanilla
Altiplano de Sierra Nevada
Bailén
Bajo Aragón
Barbanza e Iria
Betanzos
Cádiz
Campo de Cartagena
Castelló
Castilla
Castilla y León
Contraviesa-Alpujarra
Córdoba
Costa de Cantabria
Cumbres del Guadalfeo
Desierto de Almería
El Terrerazo
Extremadura
Formentera
Ibiza
Illes Balears
Isla de Menorca
Laujar-Alpujarra
Lederas del Genil
Liébana
Los Palacios
Mallorca
Murcia
Norte de Almería
Ribera del Andarax
Ribera del Gállego-Cinco Villas
Ribera del Jiloca
Ribera del Queiles
Serra de Tramuntana-Costa Nord
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Sierra Norte de Sevilla
Sierra Sur de Jaén
Sierras de Las Estancias y Los Filabres
Torreperogil
Valdejalón
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense
Valles de Sadacia
Villaviciosa de Córdoba
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
D.O

SAN

espanja

D.O.Ca

SAN

espanja

Denominación de origen

SAN

espanja

Denominación de origen calificada

SAN

espanja

vino de calidad con indicación geog
ráfica

SAN

espanja

vino de pago

SAN

espanja

vino de pago calificado

SAN

espanja

Vino dulce natural

SAN

espanja

Vino generoso

SAN

espanja

Vino generoso de licor

SAN

espanja

Vino de la Tierra

SMM

espanja

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
SAN

espanja

SAN/SMM

espanja

Chacolí-Txakolina

SAN

espanja

Clásico

SAN

espanja

Cream

SAN

espanja

Criadera

SAN

espanja

Criaderas y Soleras

SAN

espanja

Crianza

SAN

espanja

Dorado

SAN

espanja

Fino

SAN

espanja

Fondillón

SAN

espanja

Amontillado
Añejo
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Gran reserva

SAN

espanja

Lágrima

SAN

espanja

SAN/SMM

espanja

Oloroso

SAN

espanja

Pajarete

SAN

espanja

Pálido

SAN

espanja

Palo Cortado

SAN

espanja

Primero de Cosecha

SAN

espanja

Rancio

SAN

espanja

Raya

SAN

espanja

Reserva

SAN

espanja

Sobremadre

SAN

espanja

Solera

SAN

espanja

Superior

SAN

espanja

Trasañejo

SAN

espanja

Vino Maestro

SAN

espanja

Vendimia Inicial

SAN

espanja

SAN/SMM

espanja

SAN

espanja

Noble

Viejo
Vino de Tea
RANSKA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Ajaccio
Aloxe-Corton

Alsace, jota voi seurata viiniköynnöslajikkeen nimi ja/tai pienemmän maantie
teellisen yksikön nimi
Vastaava nimitys: Vin d’Alsace
Alsace Grand Cru, jota edeltää Rosacker
Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Bergbieten
Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Bergheim
Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Wolxheim
Alsace Grand Cru, jota seuraa Brand
Alsace Grand Cru, jota seuraa Bruderthal
Alsace Grand Cru, jota seuraa Eichberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Engelberg
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Alsace Grand Cru, jota seuraa Florimont
Alsace Grand Cru, jota seuraa Frankstein
Alsace Grand Cru, jota seuraa Froehn
Alsace Grand Cru, jota seuraa Furstentum
Alsace Grand Cru, jota seuraa Geisberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Gloeckelberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Goldert
Alsace Grand Cru, jota seuraa Hatschbourg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Hengst
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kanzlerberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kastelberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kessler
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kirchberg de Barr
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace Grand Cru, jota seuraa Kitterlé
Alsace Grand Cru, jota seuraa Mambourg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Mandelberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Marckrain
Alsace Grand Cru, jota seuraa Moenchberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Muenchberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Ollwiller
Alsace Grand Cru, jota seuraa Osterberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Pfersigberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Pfingstberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Praelatenberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Rangen
Alsace Grand Cru, jota seuraa Saering
Alsace Grand Cru, jota seuraa Schlossberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Schoenenbourg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Sommerberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Sonnenglanz
Alsace Grand Cru, jota seuraa Spiegel
Alsace Grand Cru, jota seuraa Sporen
Alsace Grand Cru, jota seuraa Steinen
Alsace Grand Cru, jota seuraa Steingrubler
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Alsace Grand Cru, jota seuraa Steinklotz
Alsace Grand Cru, jota seuraa Vorbourg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Wiebelsberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Wineck-Schlossberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Winzenberg
Alsace Grand Cru, jota seuraa Zinnkoepflé
Alsace Grand Cru, jota seuraa Zotzenberg
Anjou, jota voi seurata Val de Loire
Anjou Coteaux de la Loire, jota voi seurata Val de Loire
Anjou-Villages Brissac, jota voi seurata Val de Loire
Arbois, jota voi seurata Pupillin, jota voi seurata ”mousseux”
Auxey-Duresses, jota voi seurata ”Côte de Beaune”tai ”Côte de Beaune-Villa
ges”
Bandol
Vastaava nimitys: Vin de Bandol
Banyuls, jota voi seurata ”Grand Cru” ja/tai ”Rancio”
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn, jota voi seurata Bellocq
Beaujolais, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi
seurata ”Villages”, jota voi seurata ”Supérieur”
Beaune
Bellet
Vastaava nimitys: Vin de Bellet
Bergerac, jota voi seurata ”sec”
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Blagny, jota voi seurata Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Blaye
Bonnes-mares
Bonnezeaux, jota voi seurata Val de Loire
Bordeaux, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé”, ”Mousseux” tai ”supérieur”
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
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Bourg
Vastaava nimitys: Côtes de Bourg/Bourgeais
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Chitry
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Côte Chalonnaise
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Côte Saint-Jacques
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Côtes d’Auxerre
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Côtes du Couchois
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Coulanges-la-Vineuse
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Épineuil
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Hautes Côtes de Nuits
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi La Chapelle Notre-Dame
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Le Chapitre
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé” tai pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi Vézelay
Bourgogne, jota voi seurata ”Clairet”, ”Rosé”, ”ordinaire” tai ”grand ordinaire”
Bourgogne aligoté
Bourgogne passe-tout-grains
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Bugey, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi tai edeltää
”Vins du”, ”Mousseux du”, ”Pétillant” tai ”Roussette du” tai jota voi seurata
”Mousseux” tai ”Pétillant” tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjou, jota voi seurata Val de Loire
Cabernet de Saumur, jota voi seurata Val de Loire
Cadillac
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Cahors
Cassis
Cérons
Chablis, jota voi seurata Beauroy, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Berdiot, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Beugnons
Chablis, jota voi seurata Butteaux, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Chapelot, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Chatains, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Chaume de Talvat, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Bréchain, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Cuissy
Chablis, jota voi seurata Côte de Fontenay, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Jouan, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Léchet, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Savant, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte de Vaubarousse, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Côte des Prés Girots, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Forêts, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Fourchaume, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata L’Homme mort, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Les Beauregards, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Les Épinottes, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Les Fourneaux, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Les Lys, jota voi seurata ”premier cru”
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Chablis, jota voi seurata Mélinots, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Mont de Milieu, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Montée de Tonnerre
Chablis, jota voi seurata Montmains, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Morein, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Pied d’Aloup, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Roncières, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Sécher, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Troesmes, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaillons, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vau de Vey, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vau Ligneau, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaucoupin, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaugiraut, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaulorent, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaupulent, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vaux-Ragons, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis, jota voi seurata Vosgros, jota voi seurata ”premier cru”
Chablis
Chablis grand cru, jota voi seurata Blanchot
Chablis grand cru, jota voi seurata Bougros
Chablis grand cru, jota voi seurata Grenouilles
Chablis grand cru, jota voi seurata Les Clos
Chablis grand cru, jota voi seurata Preuses
Chablis grand cru, jota voi seurata Valmur
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Chablis grand cru, jota voi seurata Vaudésir
Chambertin
Chambertin-Clos-de-Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet, jota voi seurata Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Vil
lages
Château Grillet
Château-Chalon
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-les-Beaune, jota voi seurata Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette de Languedoc, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Collioure
Condrieu
Corbières
Cornas
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Corse, jota voi edeltää ”Vin de”
Corse, jota voi seurata Calvi, jota voi edeltää ”Vin de”
Corse, jota voi seurata Coteaux du Cap Corse, jota voi edeltää ”Vin de”
Corse, jota voi seurata Figari, jota voi edeltää ”Vin de”
Corse, jota voi seurata Porto-Vecchio, jota voi edeltää ”Vin de”
Corse, jota voi seurata Sartène, jota voi edeltää ”Vin de”
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beaune, jota voi edeltää pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-villages
Côte roannaise
Côte Rôtie
Coteaux champenois, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenis, jota seuraa viiniköynnöslajikkeen nimi
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubance, jota voi seurata Val de Loire
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur, jota voi seurata Val de Loire
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Cabrières
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de Saint-Christol ’/ SaintChristol
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de Vérargues/Vérargues
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Montpeyroux
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Quatourze
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Drézéry
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Georges-d’Orques
Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Saturnin
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Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Pic-Saint-Loup
Coteaux du Layon, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata pienemmän
maantieteellisen yksikön nimi
Coteaux du Layon Chaume, jota voi seurata Val de Loire
Coteaux du Loir, jota voi seurata Val de Loire
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois, jota voi seurata Val de Loire
Coteaux Varois en Provence
Côtes Canon Fronsac
Vastaava nimitys: Canon Fronsac
Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Boudes
Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Chanturgue
Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Châteaugay
Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Corent
Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Madargue
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence
Côtes de Toul
Côtes du Brulhois
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnais, jota voi seurata Fronton
Côtes du Frontonnais, jota voi seurata Villaudric
Côtes du Jura, jota voi seurata ”mousseux”
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Roussillon, jota voi seurata Les Aspres
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Côtes du Roussillon Villages, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny, jota voi seurata Val de Loire
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots-Bâtard-Montrachet
Crozes-Hermitage
Vastaava nimitys: Crozes-Ermitage
Échezeaux
Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge
Faugères
Fiefs Vendéens, jota voi seurata Brem
Fiefs Vendéens, jota voi seurata Mareuil
Fiefs Vendéens, jota voi seurata Pissotte
Fiefs Vendéens, jota voi seurata Vix
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan, jota voi edeltää ”Muscat de”
Fronton
Gaillac, jota voi seurata ”mousseux”
Gaillac premières côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
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Grand Roussillon, jota voi seurata ”Rancio”
Grand-Échezeaux
Graves, jota voi seurata ”supérieures”
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros plant du Pays nantais
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Haut-Poitou
Hermitage
Vastaava nimitys: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières, jota voi seurata Val de Loire
Juliénas
Jurançon, jota voi seurata ”sec”
L’Étoile, jota voi seurata ”mousseux”
La Grande Rue
Ladoix, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Lalande de Pomerol
Languedoc, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Languedoc Grès de Montpellier
Languedoc La Clape
Languedoc Picpoul-de-Pinet
Languedoc Terrasses du Larzac
Languedoc-Pézénas
Latricières-Chambertin
Lavilledieu
Les Baux de Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac-Saint-Émilion
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Mâcon, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi
seurata ”Supérieur” tai ”Villages”
Vastaava nimitys: Pinot-Chardonnay-Mâcon
Macvin du Jura
Madiran
Malepère
Maranges, jota voi seurata Clos de la Boutière
Maranges, jota voi seurata La Croix Moines
Maranges, jota voi seurata La Fussière
Maranges, jota voi seurata Le Clos des Loyères
Maranges, jota voi seurata Le Clos des Rois
Maranges, jota voi seurata Les Clos Roussots
Maranges, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi
seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Marcillac
Margaux
Marsannay, jota voi seurata ”rosé”
Maury, jota voi seurata ”Rancio”
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou-Salon, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota
voi seurata Val de Loire
Mercurey
Meursault, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Minervois
Minervois-La-Livinière
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Montlouis-sur-Loire, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata ”mousseux”
tai ”pétillant”
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
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Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Vastaava nimitys: Moulis-en-Médoc
Muscadet, jota voi seurata Val de Loire
Muscadet-Coteaux de la Loire, jota voi seurata Val de Loire
Muscadet-Côtes de Grandlieu, jota voi seurata Val de Loire
Muscadet-Sèvre et Maine, jota voi seurata Val de Loire
Muscat de Beaumes-de-Venise
Muscat de Lunel
Muscat de Mireval
Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois
Muscat du Cap Corse
Musigny
Néac
Nuits
Vastaava nimitys: Nuits-Saint-Georges
Orléans, jota voi seurata Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh, jota voi seurata ”sec”
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de BeauneVillages”
Pessac-Léognan
Petit Chablis, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Pineau des Charentes
Vastaava nimitys: Pineau Charentais
Pomerol
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire, jota voi seurata Val de Loire
Vastaava nimitys: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé
Pouilly-Vinzelles
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Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen
yksikön nimi
Puisseguin-Saint-Emilion
Puligny-Montrachet, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de BeauneVillages”
Quarts de Chaume, jota voi seurata Val de Loire
Quincy, jota voi seurata Val de Loire
Rasteau, jota voi seurata ”Rancio”
Régnié
Reuilly, jota voi seurata Val de Loire
Richebourg
Rivesaltes, jota voi seurata ”Rancio”, jota voi edeltää ”Muscat de”
Romanée (La)
Romanée Contie
Romanée Saint-Vivant
Rosé d’Anjou
Rosé de Loire, jota voi seurata Val de Loire
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Sardos
Saint-Amour
Saint-Aubin, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Saint-Bris
Saint-Chinian
Saint-Émilion
Saint-Émilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges-Saint-Émilion
Saint-Joseph
Saint-Julien
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Saint-Mont
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, jota voi seurata Val de Loire
Saint-Péray, jota voi seurata ”mousseux”
Saint-Pourçain
Saint-Romain, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Saint-Véran
Sainte-Croix du Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Sancerre
Santenay, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de Beaune-Villages”
Saumur, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata ”mousseux” tai ”pétil
lant”
Saumur-Champigny, jota voi seurata Val de Loire
Saussignac
Sauternes
Savennières, jota voi seurata Val de Loire
Savennières-Coulée de Serrant, jota voi seurata Val de Loire
Savennières-Roche-aux-Moines, jota voi seurata Val de Loire
Savigny-les-Beaune, jota voi seurata ”Côte de Beaune” tai ”Côte de BeauneVillages”
Vastaava nimitys: Savigny
Seyssel, jota voi seurata ”mousseux”
Tâche (La)
Tavel
Touraine, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata ”mousseux” tai ”pé
tillant”
Touraine Amboise, jota voi seurata Val de Loire
Touraine Azay-le-Rideau, jota voi seurata Val de Loire
Touraine Mestand, jota voi seurata Val de Loire
Touraine Noble Joué, jota voi seurata Val de Loire
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
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Vin de Savoie, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota
voi seurata ”mousseux” tai ”pétillant”
Vins du Thouarsais
Vins Fins de la Côte de Nuits
Viré-Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosnes Romanée
Vougeot
Vouvray, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata ”mousseux” tai ”pé
tillant”
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Agenais
Aigues
Ain
Allier
Allobrogie
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Alpilles
Ardèche
Argens
Ariège
Aude
Aveyron
Balmes Dauphinoises
Bénovie
Bérange
Bessan
Bigorre
Bouches du Rhône
Bourbonnais
Calvados
Cassan
Cathare
Caux
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Cessenon
Cévennes, jota voi seurata Mont Bouquet
Charentais, jota voi seurata Ile d’Oléron
Charentais, jota voi seurata Ile de Ré
Charentais, jota voi seurata Saint Sornin
Charente
Charentes Maritimes
Cher
Cité de Carcassonne
Collines de la Moure
Collines Rhodaniennes
Comté de Grignan
Comté Tolosan
Comtés Rhodaniens
Corrèze
Côte Vermeille
Coteaux Charitois
Coteaux de Bessilles
Coteaux de Cèze
Coteaux de Coiffy
Coteaux de Fontcaude
Coteaux de Glanes
Coteaux de l’Ardèche
Coteaux de la Cabrerisse
Coteaux de Laurens
Coteaux de l’Auxois
Coteaux de Miramont
Coteaux de Montélimar
Coteaux de Murviel
Coteaux de Narbonne
Coteaux de Peyriac
Coteaux de Tannay
Coteaux des Baronnies
Coteaux du Cher et de l’Arnon
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Coteaux du Grésivaudan
Coteaux du Libron
Coteaux du Littoral Audois
Coteaux du Pont du Gard
Coteaux du Salagou
Coteaux du Verdon
Coteaux d’Enserune
Coteaux et Terrasses de Montauban
Coteaux Flaviens
Côtes Catalanes
Côtes de Ceressou
Côtes de Gascogne
Côtes de Lastours
Côtes de Meuse
Côtes de Montestruc
Côtes de Pérignan
Côtes de Prouilhe
Côtes de Thau
Côtes de Thongue
Côtes du Brian
Côtes du Condomois
Côtes du Tarn
Côtes du Vidourle
Creuse
Cucugnan
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Duché d’Uzès
Franche-Comté, jota voi seurata Coteaux de Champlitte
Gard
Gers
Haute Vallée de l’Orb
Haute Vallée de l’Aude
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Haute-Garonne
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Vienne
Hauterive, jota voi seurata Coteaux du Termenès
Hauterive, jota voi seurata Côtes de Lézignan
Hauterive, jota voi seurata Val d’Orbieu
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hauts de Badens
Hérault
Île de Beauté
Indre
Indre et Loire
Isère
Jardin de la Ranska, jota voi seurata Marches de Bretagne
Jardin de la Ranska, jota voi seurata Pays de Retz
Landes
Loir et Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Maine et Loire
Maures
Méditerranée
Meuse
Mont Baudile
Mont-Caume
Monts de la Grage
Nièvre
Oc
Périgord, jota voi seurata Vin de Domme
Petite Crau
Principauté d’Orange
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Puy de Dôme
Pyrénées Orientales
Pyrénées-Atlantiques
Sables du Golfe du Lion
Saint-Guilhem-le-Désert
Saint-Sardos
Sainte Baume
Sainte Marie la Blanche
Saône et Loire
Sarthe
Seine et Marne
Tarn
Tarn et Garonne
Terroirs Landais, jota voi seurata Coteaux de Chalosse
Terroirs Landais, jota voi seurata Côtes de L'Adour
Terroirs Landais, jota voi seurata Sables de l’Océan
Terroirs Landais, jota voi seurata Sables Fauves
Thézac-Perricard
Torgan
Urfé
Val de Cesse
Val de Dagne
Val de Loire
Val de Montferrand
Vallée du Paradis
Var
Vaucluse
Vaunage
Vendée
Vicomté d’Aumelas
Vienne
Vistrenque
Yonne
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Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Appellation contrôlée

SAN

ranska

Appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

Appellation d’origine Vin Délimité de
qualité supérieure

SAN

ranska

Vin doux naturel

SAN

ranska

Vin de pays

SMM

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Ambré

SAN

ranska

Clairet

SAN

ranska

Claret

SAN

ranska

Tuilé

SAN

ranska

Vin jaune

SAN

ranska

Château

SAN

ranska

Clos

SAN

ranska

Cru artisan

SAN

ranska

Cru bourgeois

SAN

ranska

Cru classé, jota voi seurata Grand,
Premier Grand, Deuxième, Troisième,
Quatrième, Cinquième

SAN

ranska

Edelzwicker

SAN

ranska

Grand cru

SAN

ranska

Hors d’âge

SAN

ranska

Passe-tout-grains

SAN

ranska

Premier Cru

SAN

ranska

Primeur

SAN/SMM

ranska

Rancio

SAN

ranska

Sélection de grains nobles

SAN

ranska

SAN/SMM

ranska

Vendanges tardives

SAN

ranska

Villages

SAN

ranska

Vin de paille

SAN

Sur lie
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ITALIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Aglianico del Taburno
Vastaava nimitys: Taburno
Aglianico del Vulture
Albana di Romagna
Albugnano
Alcamo
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero
Alta Langa
Alto Adige, jota seuraa Colli di Bolzano
Vastaava nimitys: Südtiroler Bozner Leiten
Alto Adige, jota seuraa Meranese di collina
Vastaava nimitys: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Mera
ner
Alto Adige, jota seuraa Santa Maddalena
Vastaava nimitys: Südtiroler St.Magdalener
Alto Adige, jota seuraa Terlano
Vastaava nimitys: Südtirol Terlaner
Alto Adige, jota seuraa Valle Isarco
Vastaava nimitys: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler
Alto Adige, jota seuraa Valle Venosta
Vastaava nimitys: Südtirol Vinschgau
Alto Adige
Vastaava nimitys: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler
Alto Adige tai dell'Alto Adige, jota voi seurata Bressanone
Vastaava nimitys: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner
Alto Adige/dell'Alto Adige, jota voi seurata Burgraviato
Vastaava nimitys: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler
Ansonica Costa dell'Argentario
Aprilia
Arborea
Arcole
Assisi
Asti, jota voi seurata”spumante”tai jota voi edeltää”Moscato di”
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Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra
Vastaava nimitys: Bagnoli
Barbaresco
Barbera d’Alba
Barbera d’Asti, jota voi seurata Colli Astiani o Astiano
Barbera d’Asti, jota voi seurata Nizza
Barbera d’Asti, jota voi seurata Tinella
Barbera del Monferrato
Barbera del Monferrato Superiore
Barco Reale di Carmignano
Vastaava nimitys: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di
Carmignano occhio di pernice
Bardolino
Bardolino Superiore
Barolo
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell'Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Vastaava nimitys: Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri, jota voi seurata Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Brachetto d’Acqui
Vastaava nimitys: Acqui
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Brunello di Montalcino

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 151
▼M19
Cacc’e’ Mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Campi Flegrei
Campidano di Terralba
Vastaava nimitys: Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Capo Ferrato
Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Jerzu
Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Oliena/Nepente di Oliena
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis
Carmignano
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Vastaava nimitys: Piglio
Cesanese di Affile
Vastaava nimitys: Affile
Cesanese di Olevano Romano
Vastaava nimitys: Olevano Romano
Chianti, jota voi seurata Colli Aretini
Chianti, jota voi seurata Colli Fiorentini
Chianti, jota voi seurata Colli Senesi
Chianti, jota voi seurata Colline Pisane
Chianti, jota voi seurata Montalbano
Chianti, jota voi seurata Montespertoli
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Chianti, jota voi seurata Rufina
Chianti Classico
Cilento
Cinque Terre, jota voi seurata Costa da Posa
Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terre, jota voi seurata Costa de Campu
Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terre, jota voi seurata Costa de Sera
Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Asolani – Prosecco
Vastaava nimitys: Asolo – Prosecco
Colli Berici
Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline di Oliveto
Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline di Riosto
Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline Marconiane
Colli Bolognesi, jota voi seurata Monte San Pietro
Colli Bolognesi, jota voi seurata Serravalle
Colli Bolognesi, jota voi seurata Terre di Montebudello
Colli Bolognesi, jota voi seurata Zola Predosa
Colli Bolognesi, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Colli Bolognesi Classico – Pignoletto
Colli d’Imola
Colli del Trasimeno
Vastaava nimitys: Trasimeno
Colli dell'Etruria Centrale
Colli della Sabina
Colli di Conegliano, jota voi seurata Fregona
Colli di Conegliano, jota voi seurata Refrontolo
Colli di Faenza
Colli di Luni
Colli di Parma
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Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani
Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Cialla
Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Rosazzo
Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Schiopettino di Prepotto
Colli Orientali del Friuli Picolit, jota voi seurata Cialla
Colli Perugini
Colli Pesaresi, jota voi seurata Focara
Colli Pesaresi, jota voi seurata Roncaglia
Colli Piacentini, jota voi seurata Gutturnio
Colli Piacentini, jota voi seurata Monterosso Val d’Arda
Colli Piacentini, jota voi seurata Val Trebbia
Colli Piacentini, jota voi seurata Valnure
Colli Piacentini, jota voi seurata Vigoleno
Colli Romagna centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Joniche Taratine
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano
Vastaava nimitys: Collio
Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco
Cònero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
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Cori
Cortese dell'Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfi, jota voi seurata Furore
Costa d’Amalfi, jota voi seurata Ravello
Costa d’Amalfi, jota voi seurata Tramonti
Coste della Sesia
Curtefranca
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba
Vastaava nimitys: Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Dogliani Superiore
Vastaava nimitys: Dogliani
Dolcetto di Ovada
Vastaava nimitys: Dolcetto d’Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada
Donnici
Elba
Eloro, jota voi seurata Pachino
Erbaluce di Caluso
Vastaava nimitys: Caluso
Erice
Esino
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani
Vastaava nimitys: Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
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Fiano di Avellino
Franciacorta
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Vastaava nimitys: Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda
Garda Colli Mantovani
Gattinara
Gavi
Vastaava nimitys: Cortese di Gavi
Genazzano
Ghemme
Gioia del Colle
Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi
Vastaava nimitys: Guardiolo
I Terreni di San Severino
Irpinia, jota voi seurata Campi Taurasini
Ischia
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Lacrima di Morro
Vastaava nimitys: Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Caldaro
Vastaava nimitys: Caldaro/Kalterer/Kalterersee
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, jota voi seurata Oltre Po Mantovano
Lambrusco Mantovano, jota voi seurata Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison-Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Vastaava nimitys: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mamertino di Milazzo
Vastaava nimitys: Mamertino
Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina
Vastaava nimitys: Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, jota voi seurata Bonera
Menfi, jota voi seurata Feudo dei Fiori
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Merlara
Molise
Vastaava nimitys: del Molise
Monferrato, jota voi seurata Casalese
Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri-Colonna
Vastaava nimitys: Montecompatri/Colonna
Montecucco
Montefalco
Montefalco Sagrantino
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzo, johon voi liittyä Casauria/Terre di Casauria
Montepulciano d’Abruzzo, johon voi liittyä Terre dei Vestini
Montepulciano d’Abruzzo, jota voi seurata Colline Teramane
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini
Vastaava nimitys: Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari
Moscato di Pantelleria
Vastaava nimitys: Passito di Pantelleria/Pantelleria
Moscato di Sardegna, jota voi seurata Gallura
Moscato di Sardegna, jota voi seurata Tempio Pausania
Moscato di Sardegna, jota voi seurata Tempo
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori
Vastaava nimitys: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari
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Nebbiolo d’Alba
Nettuno
Noto
Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto
Ostuni
Pagadebit di Romagna, jota voi seurata Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, jota voi seurata Gragnano
Penisola Sorrentina, jota voi seurata Lettere
Penisola Sorrentina, jota voi seurata Sorrento
Pentro di Isernia
Vastaava nimitys: Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio
Vastaava nimitys: Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Prosecco
Ramandolo
Recioto di Gambellara
Recioto di Soave
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano
Vastaava nimitys: Garda Bresciano
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Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Albenga/Albengalese
Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Finale/Finalese
Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Riviera dei Fiori
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua
Vastaava nimitys: Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa, jota voi seurata Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano
Vastaava nimitys: Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salaparuta
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro
Vastaava nimitys: San Colombano
San Gimignano
San Ginesio
San Martino della Battaglia
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant ’Agata de’ Goti
Vastaava nimitys: Sant'Agata dei Goti
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Sant'Antimo
Santa Margherita di Belice
Sardegna Semidano, jota voi seurata Mogoro
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Savuto
Scanzo
Vastaava nimitys: Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca
Serrapetrona
Sforzato di Valtellina
Vastaava nimitys: Sfursat di Valtellina
Sizzano
Soave, jota voi seurata Colli Scaligeri
Soave Superiore
Solopaca
Sovana
Squinzano
Strevi
Tarquinia
Taurasi
Teroldego Rotaliano
Terracina
Vastaava nimitys: Moscato di Terracina
Terratico di Bibbona, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Terre dell'Alta Val d’Agri
Terre di Casole
Terre Tollesi
Vastaava nimitys: Tullum
Torgiano
Torgiano rosso riserva
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentino, jota voi seurata Isera/d'Isera
Trentino, jota voi seurata Sorni
Trentino, jota voi seurata Ziresi/dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
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Val di Cornia, jota voi seurata Suvereto
Val Polcèvera, jota voi seurata Coronata
Valcalepio
Valdadige, jota voi seurata Terra dei Forti
Vastaava nimitys: Etschtaler
Valdadige Terradeiforti
Vastaava nimitys: Terradeiforti Valdadige
Valdichiana
Valle d’Aosta, jota voi seurata Arnad-Montjovet
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Blanc de Morgex et de la Salle
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Chambave
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Donnas
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Enfer d’Arvier
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Nus
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valle d’Aosta, jota voi seurata Torrette
Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste
Valpolicella, johon voi liittyä Valpantena
Valsusa
Valtellina Superiore, jota voi seurata Grumello
Valtellina Superiore, jota voi seurata Inferno
Valtellina Superiore, jota voi seurata Maroggia
Valtellina Superiore, jota voi seurata Sassella
Valtellina Superiore, jota voi seurata Valgella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga
Vastaava nimitys: Verduno
Vermentino di Gallura
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano
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Vernaccia di San Gimignano
Vernaccia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave
Vastaava nimitys: Piave
Vino Nobile di Montepulciano
Vittoria
Zagarolo
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco del Sillaro
Vastaava nimitys: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
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Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline di Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese
Vastaava nimitys: Histonium
Delle Venezie
Dugenta
Emilia
Vastaava nimitys: Dell'Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate
Vastaava nimitys: del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia
Vastaava nimitys: Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
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Marca Trevigiana
Marche
Maremma Toscana
Marmilla
Mitterberg tra Cauria e Tel
Vastaava nimitys: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena
Vastaava nimitys: Provincia di Modena/di Modena
Montecastelli
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco
Vastaava nimitys: Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona
Vastaava nimitys: Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
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Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre Aquilane
Vastaava nimitys: Terre dell'Aquila
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Terre Lariane
Tharros
Toscano
Vastaava nimitys: Toscana
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valcamonica
Valdamato
Vallagarina
Valle Belice
Valle d’Itria
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
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Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti
Vastaava nimitys: Weinberg Dolomiten
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
D.O.C

SAN

italia

D.O.C.G.

SAN

italia

Denominazione di Origine Controllata
e Garantita

SAN

italia

Denominazione di Origine Controlla
ta.

SAN

italia

Kontrollierte und garantierte Ursp
rungsbezeichnung

SAN

saksa

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

SAN

saksa

Vino Dolce Naturale

SAN

italia

Inticazione geografica tipica (IGT)

SMM

italia

Landwein

SMM

saksa

Vin de pays

SMM

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Alberata tai vigneti ad alberata

SAN

italia

Amarone

SAN

italia

Ambra

SAN

italia

Ambrato

SAN

italia

Annoso

SAN

italia

Apianum

SAN

italia

Auslese

SAN

italia

Buttafuoco

SAN

italia

Cannellino

SAN

italia

Cerasuolo

SAN

italia

Chiaretto

SAN/SMM

italia

Ciaret

SAN

italia

Château

SAN

ranska

Classico

SAN

italia

Dunkel

SAN

saksa

Fine

SAN

italia
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Fior d’Arancio

SAN

italia

Flétri

SAN

ranska

Garibaldi Dolce (tai GD)

SAN

italia

Governo all'uso toscano

SAN/SMM

italia

Gutturnio

SAN

italia

Italia Particolare (tai IP)

SAN

italia

SAN

saksa

Kretzer

SAN

saksa

Lacrima

SAN

italia

Lacryma Christi

SAN

italia

Lambiccato

SAN

italia

London Particolar (tai LP tai Inghil
terra)

SAN

italia

Occhio di Pernice

SAN

italia

Oro

SAN

italia

SAN/SMM

italia

Ramie

SAN

italia

Rebola

SAN

italia

Recioto

SAN

italia

Riserva

SAN

italia

Rubino

SAN

italia

Sangue di Giuda

SAN

italia

Scelto

SAN

italia

Sciacchetrà

SAN

italia

Sciac-trà

SAN

italia

Spätlese

SAN/SMM

saksa

Soleras

SAN

italia

Stravecchio

SAN

italia

Strohwein

SAN/SMM

saksa

Superiore

SAN

italia

Superiore Old Marsala

SAN

italia

Torchiato

SAN

italia

Torcolato

SAN

italia

Vecchio

SAN

italia

SAN/SMM

italia

Klassisch/Klassisches
gebiet

Ursprungs

Passito tai Vino passito tai Vino Pas
sito Liquoroso

Vendemmia Tardiva
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Verdolino

SAN

italia

Vergine

SAN

italia

Vermiglio

SAN

italia

Vino Fiore

SAN

italia

SAN/SMM

italia

SAN

italia

SAN/SMM

italia

Vino Novello tai Novello
Vin Santo tai Vino Santo tai Vinsanto
Vivace
KYPROS
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη
Vastaava nimitys: Vouni Panayias – Ampelitis
Κουμανδαρία
Vastaava nimitys: Commandaria
Κρασοχώρια Λεμεσού, jota voi seurata Αφάμης
Vastaava nimitys: Krasohoria Lemesou – Afames
Κρασοχώρια Λεμεσού, jota voi seurata Λαόνα
Vastaava nimitys: Krasohoria Lemesou – Laona
Λαόνα Ακάμα
Vastaava nimitys: Laona Akama
Πιτσιλιά
Vastaava nimitys: Pitsilia
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Λάρνακα
Vastaava nimitys: Larnaka
Λεμεσός
Vastaava nimitys: Lemesos
Λευκωσία
Vastaava nimitys: Lefkosia
Πάφος
Vastaava nimitys: Pafos
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Οίνος γλυκύς φυσικός
Οίνος
Ελεγχόμενης
Προέλευσης (ΟΕΟΠ)
Τοπικός Οίνος

Ονομασίας

SAN

kreikka

SAN

kreikka

SMM

kreikka
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Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Αμπελώνας (-ες)
(Ampelonas (-es))
(Vineyard(-s))

SAN/SMM

kreikka

Κτήμα
(Ktima)
(Domain)

SAN/SMM

kreikka

Μοναστήρι
(Monastiri)
(Monastery)

SAN/SMM

kreikka

Μονή
(Moni)
(Monastery)

SAN/SMM

kreikka

LUXEMBURG
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Crémant du Luxemboug
Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/
Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Gre
veldingen/Grevenmacher, jota seuraa Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Lenningen/Machtum/Mechtert/Moers
dorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Ros
port/Stadtbredimus, jota seuraa Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Remerschen/Remich/Schengen/Schweb
singen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen tai Wor
meldingen, jota seuraa Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa viiniköynnöslajikkeen nimi, jota seuraa
Appellation contrôlée
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Crémant de Luxembourg

SAN

ranska

Marque nationale, jota seuraa:
— appellation contrôlée
— appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Château

SAN

ranska

Grand premier cru
Premier cru
Vin classé

SAN

ranska
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Vendanges tardives

SAN

ranska

Vin de glace

SAN

ranska

Vin de paille

SAN

ranska

UNKARI
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Badacsony, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Balaton
Balaton-felvidék, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotanto
alueen nimi
Balatonboglár, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalu
een nimi
Balatonfüred-Csopak, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuo
tantoalueen nimi
Balatoni
Bükk, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Csongrád, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Debrői Hárslevelű
Duna
Eger, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Egerszóláti Olaszrizling
Egri Bikavér
Egri Bikavér Superior
Etyek-Buda, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Hajós-Baja, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Izsáki Arany Sárfehér
Káli
Kunság, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Mátra, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Mór, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Nagy-Somló, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
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Neszmély, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Pannon
Pannonhalma, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalu
een nimi
Pécs, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Somlói
Somlói Arany
Somlói Nászéjszakák bora
Sopron, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Szekszárd, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen
nimi
Tihany
Tokaj, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Tolna, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Villány, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Villányi védett eredetű classicus
Zala, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Alföldi, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Balatonmelléki, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Dél-alföldi
Dél-dunántúli
Duna melléki
Duna-Tisza-közi
Dunántúli
Észak-dunántúli
Felső-magyarországi
Nyugat-dunántúli
Tisza melléki
Tisza völgyi
Zempléni
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Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
minőségi bor

SAN

unkari

védett eredetű bor

SAN

unkari

Tájbor

SMM

unkari

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

SAN

unkari

Aszúeszencia

SAN

unkari

Bikavér

SAN

unkari

Eszencia

SAN

unkari

Fordítás

SAN

unkari

Máslás

SAN

unkari

Késői szüretelésű bor

SAN/SMM

unkari

Válogatott szüretelésű bor

SAN/SMM

unkari

Muzeális bor

SAN/SMM

unkari

Siller

SAN/SMM

unkari

SAN

unkari

Szamorodni
MALTA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Gozo
Malta

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Maltese Islands
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrol
lata (D.O.K.)

SAN

malta

Indikazzjoni
(I.Ġ.T.)

SMM

malta

Ġeografika

Tipika

ALANKOMAAT
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Drenthe
Flevoland
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Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord Brabant
Noord Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid Holland
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Landwijn

SMM

hollanti

ITÄVALTA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Burgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Carnuntum, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Kamptal, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Kärnten, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Kremstal, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Leithaberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Mittelburgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Neusiedlersee, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Neusiedlersee-Hügelland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön
nimi
Niederösterreich, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Oberösterreich, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Salzburg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Steiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Süd-Oststeiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Südburgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Südsteiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Thermenregion, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
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Tirol, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Traisental, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Vorarlberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Wachau, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Wagram, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Weinviertel, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Weststeiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Wien, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Bergland
Steierland
Weinland
Wien
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Prädikatswein tai Qualitätswein be
sonderer Reife und Leseart, jota voi
seurata:
— Ausbruch/Ausbruchwein
— Auslese/Auslesewein
— Beerenauslese/Beerenauslesewein
— Kabinett/Kabinettwein
— Schilfwein
— Spätlese/Spätlesewein
— Strohwein
— Trockenbeerenauslese
— Eiswein

SAN

saksa

DAC

SAN

latina

Districtus Austriae Controllatus

SAN

latina

Qualitätswein tai Qualitätswein mit
staatlicher Prüfnummer

SAN

saksa

Landwein

SMM

saksa

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Ausstich

SAN/SMM

saksa

Auswahl

SAN/SMM

saksa

Bergwein

SAN/SMM

saksa

SAN

saksa

Heuriger

SAN/SMM

saksa

Gemischter Satz

SAN/SMM

saksa

Klassik/Classic
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SAN/SMM

saksa

Reserve

SAN

saksa

Schilcher

SAN/SMM

saksa

SMM

saksa

Jubiläumswein

Sturm
PORTUGALI
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Alenquer
Alentejo, jota voi seurata Borba
Alentejo, jota voi seurata Évora
Alentejo, jota voi seurata Granja-Amareleja
Alentejo, jota voi seurata Moura
Alentejo, jota voi seurata Portalegre
Alentejo, jota voi seurata Redondo
Alentejo, jota voi seurata Reguengos
Alentejo, jota voi seurata Vidigueira
Arruda
Bairrada

Beira Interior, jota voi seurata Castelo Rodrigo
Beira Interior, jota voi seurata Cova da Beira
Beira Interior, jota voi seurata Pinhel
Biscoitos
Bucelas
Carcavelos
Colares
Dão, jota voi seurata Alva
Dão, jota voi seurata Besteiros
Dão, jota voi seurata Castendo
Dão, jota voi seurata Serra da Estrela
Dão, jota voi seurata Silgueiros
Dão, jota voi seurata Terras de Azurara
Dão, jota voi seurata Terras de Senhorim
Dão Nobre
Douro, jota voi seurata Baixo Corgo
Vastaava nimitys: Vinho do Douro
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Douro, jota voi seurata Cima Corgo
Vastaava nimitys: Vinho do Douro
Douro, jota voi seurata Douro Superior
Vastaava nimitys: Vinho do Douro
Encostas d’Aire, jota voi seurata Alcobaça
Encostas d’Aire, jota voi seurata Ourém
Graciosa
Lafões
Lagoa
Lagos
Madeira
Vastaava nimitys: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin
de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn
Madeirense
Moscatel de Setúbal
Moscatel do Douro
Óbidos
Palmela
Pico
Portimão
Porto
Vastaava nimitys: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Port
wein/Portvin/Portwijn
Ribatejo, jota voi seurata Almeirim
Ribatejo, jota voi seurata Cartaxo
Ribatejo, jota voi seurata Chamusca
Ribatejo, jota voi seurata Coruche
Ribatejo, jota voi seurata Santarém
Ribatejo, jota voi seurata Tomar
Setúbal
Setúbal Roxo
Tavira
Távora-Varosa
Torres Vedras
Trás-os-Montes, jota voi seurata Chaves
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Trás-os-Montes, jota voi seurata Planalto Mirandês
Trás-os-Montes, jota voi seurata Valpaços
Vinho do Douro, jota voi seurata Baixo Corgo
Vastaava nimitys: Douro
Vinho do Douro, jota voi seurata Cima Corgo
Vastaava nimitys: Douro
Vinho do Douro, jota voi seurata Douro Superior
Vastaava nimitys: Douro
Vinho Verde, jota voi seurata Amarante
Vinho Verde, jota voi seurata Ave
Vinho Verde, jota voi seurata Baião
Vinho Verde, jota voi seurata Basto
Vinho Verde, jota voi seurata Cávado
Vinho Verde, jota voi seurata Lima
Vinho Verde, jota voi seurata Monção e Melgaço
Vinho Verde, jota voi seurata Paiva
Vinho Verde, jota voi seurata Sousa
Vinho Verde Alvarinho
Vinho Verde Alvarinho Espumante
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Lisboa, jota voi seurata Alta Estremadura
Lisboa, jota voi seurata Estremadura
Península de Setúbal
Tejo
Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Beira Alta
Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Beira Litoral
Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Terras de Sicó
Vinho Licoroso Algarve
Vinho Regional Açores
Vinho Regional Alentejano
Vinho Regional Algarve
Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Beira Alta
Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Beira Litoral
Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Terras de Sicó
Vinho Regional Duriense
Vinho Regional Minho
Vinho Regional Terras Madeirenses
Vinho Regional Transmontano
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Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Denominação de origem

SAN

portugali

Denominação de origem controlada

SAN

portugali

DO

SAN

portugali

DOC

SAN

portugali

Indicação de proveniência regulamen
tada

SMM

portugali

IPR

SMM

portugali

Vinho doce natural

SAN

portugali

Vinho generoso

SAN

portugali

Vinho regional

SMM

portugali

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Canteiro

SAN

portugali

Colheita Seleccionada

SAN

portugali

Crusted/Crusting

SAN

englanti

Escolha

SAN

portugali

Escuro

SAN

portugali

Fino

SAN

portugali

Frasqueira

SAN

portugali

Garrafeira

SAN/SMM

portugali

Lágrima

SAN

portugali

Leve

SAN

portugali

Nobre

SAN

portugali

Reserva

SAN

portugali

Velha reserva (ou grande reserva)

SAN

portugali

Ruby

SAN

englanti

Solera

SAN

portugali

Super reserva

SAN

portugali

Superior

SAN

portugali

Tawny

SAN

englanti

Vintage, jota voi seurata Late Bottle
(LBV) tai Character

SAN

englanti

Vintage

SAN

englanti
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ROMANIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Aiud, jota voi seurata osa-alueen nimi
Alba Iulia, jota voi seurata osa-alueen nimi
Babadag, jota voi seurata osa-alueen nimi
Banat, jota voi seurata Dealurile Tirolului
Banat, jota voi seurata Moldova Nouă
Banat, jota voi seurata Silagiu
Banu Mărăcine, jota voi seurata osa-alueen nimi
Bohotin, jota voi seurata osa-alueen nimi
Cernătești – Podgoria, jota voi seurata osa-alueen nimi
Cotești, jota voi seurata osa-alueen nimi
Cotnari
Crișana, jota voi seurata Biharia
Crișana, jota voi seurata Diosig
Crișana, jota voi seurata Șimleu Silvaniei
Dealu Bujorului, jota voi seurata osa-alueen nimi
Dealu Mare, jota voi seurata Boldești
Dealu Mare, jota voi seurata Breaza
Dealu Mare, jota voi seurata Ceptura
Dealu Mare, jota voi seurata Merei
Dealu Mare, jota voi seurata Tohani
Dealu Mare, jota voi seurata Urlați
Dealu Mare, jota voi seurata Valea Călugărească
Dealu Mare, jota voi seurata Zorești
Drăgășani, jota voi seurata osa-alueen nimi
Huși, jota voi seurata Vutcani
Iana, jota voi seurata osa-alueen nimi
Iași, jota voi seurata Bucium
Iași, jota voi seurata Copou
Iași, jota voi seurata Uricani
Lechința, jota voi seurata osa-alueen nimi
Mehedinți, jota voi seurata Corcova
Mehedinți, jota voi seurata Golul Drâncei
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Mehedinți, jota voi seurata Orevița
Mehedinți, jota voi seurata Severin
Mehedinți, jota voi seurata Vânju Mare
Miniș, jota voi seurata osa-alueen nimi
Murfatlar, jota voi seurata Cernavodă
Murfatlar, jota voi seurata Medgidia
Nicorești, jota voi seurata osa-alueen nimi
Odobești, jota voi seurata osa-alueen nimi
Oltina, jota voi seurata osa-alueen nimi
Panciu, jota voi seurata osa-alueen nimi
Pietroasa, jota voi seurata osa-alueen nimi
Recaș, jota voi seurata osa-alueen nimi
Sâmburești, jota voi seurata osa-alueen nimi
Sarica Niculițel, jota voi seurata Tulcea
Sebeș – Apold, jota voi seurata osa-alueen nimi
Segarcea, jota voi seurata osa-alueen nimi
Ștefănești, jota voi seurata Costești
Târnave, jota voi seurata Blaj
Târnave, jota voi seurata Jidvei
Târnave, jota voi seurata Mediaș
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Colinele Dobrogei, jota voi seurata osa-alueen nimi
Dealurile Crișanei, jota voi seurata osa-alueen nimi
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Covurluiului
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Hârlăului
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Hușilor
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Iașilor
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Tutovei
Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Terasele Siretului
Dealurile Moldovei
Dealurile Munteniei
Dealurile Olteniei
Dealurile Sătmarului
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Dealurile Transilvaniei
Dealurile Vrancei
Dealurile Zarandului
Terasele Dunării
Viile Carașului
Viile Timișului
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Vin cu denumire de origine controlată
(D.O.C.), jota seuraa:
— Cules la maturitate deplină –
C.M.D.
— Cules târziu – C.T.
— Cules la înnobilarea boabelor –
C.I.B.

SAN

romania

Vin spumant cu denumire de origine
controlată – D.O.C.

SAN

romania

Vin cu indicație geografică

SMM

romania

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Rezervă
Vin de vinotecă

SAN/SMM

romania

SAN

romania

SLOVENIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Bela krajina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Belokranjec, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Bizeljčan, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai vii
nitilan nimi
Bizeljsko-Sremič, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/
tai viinitilan nimi
Vastaava nimitys: Sremič-Bizeljsko
Cviček, Dolenjska, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
ja/tai viinitilan nimi
Dolenjska, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai vii
nitilan nimi
Goriška Brda, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Vastaava nimitys: Brda
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Kras, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan
nimi
Metliška črnina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Prekmurje, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Vastaava nimitys: Prekmurčan
Slovenska Istra, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Štajerska Slovenija, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi
ja/tai viinitilan nimi
Teran, Kras, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai
viinitilan nimi
Vipavska dolina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/
tai viinitilan nimi
Vastaava nimitys: Vipava, Vipavec, Vipavčan
Viinit, joilla on maantieteellinen merkintä
Podravje, jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös
adjektiivimuodossa
Posavje jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös
adjektiivimuodossa
Primorska jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös
adjektiivimuodossa
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Kakovostno vino z zaščitenim geog
rafskim poreklom (kakovostno vino
ZGP), jota voi seurata Mlado vino

SAN

sloveeni

Kakovostno peneče vino z zaščitenim
geografskim poreklom (Kakovostno
vino ZGP)

SAN

sloveeni

Penina

SAN

sloveeni

Vino s priznanim tradicionalnim poi
menovanjem (vino PTP)

SAN

sloveeni

Renome

SAN

sloveeni

Vrhunsko vino z zaščitenim geografs
kim poreklom (vrhunsko vino ZGP),
jota voi seurata:
— Pozna trgatev
— Izbor
— Jagodni izbor
— Suhi jagodni izbor
— Ledeno vino
— Arhivsko vino (Arhiva)
— Slamnovino (vino iz sušenega
grozdja)

SAN

sloveeni
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Vrhunsko peneče vino z zaščitenim
geografskim poreklom (Vrhunsko pe
neče vino ZGP)

SMM

sloveeni

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Mlado vino

SAN/SMM

sloveeni

SLOVAKIA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienem
män maantieteellisen yksikön nimi
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Dunajskostredský vinoh
radnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Galantský vinohradnícky
rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Hurbanovský vinohrad
nícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Komárňanský vinohrad
nícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Palárikovský vinohrad
nícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Šamorínsky vinohrad
nícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Strekovský vinohrad
nícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Štúrovský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienem
män maantieteellisen yksikön nimi
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Bratislavský vinohrad
nícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Doľanský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Hlohovecký vinohrad
nícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Modranský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Orešanský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Pezinský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Senecký vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Skalický vinohradnícky
rajón
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Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Stupavský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Trnavský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Vrbovský vinohradnícky
rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Záhorský vinohradnícky
rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän
maantieteellisen yksikön nimi
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Nitriansky vinohradnícky ra
jón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Pukanecký vinohradnícky
rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Radošinský vinohradnícky
rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Šintavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Tekovský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Vrábeľský vinohradnícky ra
jón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Želiezovský vinohradnícky
rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Žitavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Zlatomoravecký vinohrad
nícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pie
nemmän maantieteellisen yksikön nimi
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Fil'akovský vinohrad
nícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Gemerský vinohrad
nícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Hontiansky vinohrad
nícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Ipeľský vinohradnícky
rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Modrokamencký vinoh
radnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Tornaľský vinohrad
nícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Vinický vinohradnícky
rajón

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 185
▼M19
Vinohradnícka oblasť Tokaj, jota voi seurata jokin seuraavista pienemmistä
maantieteellisistä yksiköistä: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské
Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky
Východoslovenská vinohradnícka oblasť jota voi seurata osa-alueen ja/tai pie
nemmän maantieteellisen yksikön nimi
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Kráľovskochlmecký
vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Michalovský vinoh
radnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Moldavský vinohrad
nícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, jota voi seurata Sobranecký vinohrad
nícky rajón
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, johon voi liittyä ilmaisu ”oblastné vino”
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, johon voi liittyä ilmaisu ”oblastné vino”
Nitrianska vinohradnícka oblasť, johon voi liittyä ilmaisu ”oblastné vino”
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, johon voi liittyä ilmaisu ”oblastné vino”
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, johon voi liittyä ilmaisu ”oblastné
vino”
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
Akostné víno

SAN

slovakki

Akostné víno s prívlastkom, jota seu
raa:
— Kabinetné
— Neskorý zber
— Výber z hrozna
— Bobuľovývýber
— Hrozienkový výber
— Cibébový výber
— L'adový zber
— Slamové víno

SAN

slovakki

Esencia

SAN

slovakki

Forditáš

SAN

slovakki

Mášláš

SAN

slovakki

Pestovateľský sekt

SAN

slovakki

Samorodné

SAN

slovakki

Sekt vinohradníckej oblasti

SAN

slovakki

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

SAN

slovakki
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Výberová esencia

SAN

slovakki

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan b alakohta)
Mladé víno

SAN

slovakki

Archívne víno

SAN

slovakki

Panenská úroda

SAN

slovakki

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys
English Vineyards
Welsh Vineyards
Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä
England, jonka voi korvata Berkshire
England, jonka voi korvata Buckinghamshire
England, jonka voi korvata Cheshire
England, jonka voi korvata Cornwall
England, jonka voi korvata Derbyshire
England, jonka voi korvata Devon
England, jonka voi korvata Dorset
England, jonka voi korvata East Anglia
England, jonka voi korvata Gloucestershire
England, jonka voi korvata Hampshire
England, jonka voi korvata Herefordshire
England, jonka voi korvata Isle of Wight
England, jonka voi korvata Isles of Scilly
England, jonka voi korvata Kent
England, jonka voi korvata Lancashire
England, jonka voi korvata Leicestershire
England, jonka voi korvata Lincolnshire
England, jonka voi korvata Northamptonshire
England, jonka voi korvata Nottinghamshire
England, jonka voi korvata Oxfordshire
England, jonka voi korvata Rutland
England, jonka voi korvata Shropshire
England, jonka voi korvata Somerset
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England, jonka voi korvata Staffordshire
England, jonka voi korvata Surrey
England, jonka voi korvata Sussex
England, jonka voi korvata Warwickshire
England, jonka voi korvata West Midlands
England, jonka voi korvata Wiltshire
England, jonka voi korvata Worcestershire
England, jonka voi korvata Yorkshire
Wales, jonka voi korvata Cardiff
Wales, jonka voi korvata Cardiganshire
Wales, jonka voi korvata Carmarthenshire
Wales, jonka voi korvata Denbighshire
Wales, jonka voi korvata Gwynedd
Wales, jonka voi korvata Monmouthshire
Wales, jonka voi korvata Newport
Wales, jonka voi korvata Pembrokeshire
Wales, jonka voi korvata Rhondda Cynon Taf
Wales, jonka voi korvata Swansea
Wales, jonka voi korvata The Vale of Glamorgan
Wales, jonka voi korvata Wrexham
Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u ar
tiklan 1 kohdan a alakohta)
quality (sparkling) wine

SAN

englanti

Regional vine

SMM

englanti

Huom. Kursivoidut merkinnät ovat vain tiedoksi tai selvennykseksi taikka tie
doksi ja selvennykseksi, eikä niihin sovelleta tämän liitteen suojamääräyksiä.
B OSA
Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset
Viinit, joilla on rekisteröity alkuperänimitys
(Vins d’appellations d’origine contrôlée)
Auvernier
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern/Berne
Bevaix
Bielersee/Lac de Bienne
Bôle
Bonvillars
Boudry
Chablais
Champréveyres
Château de Choully
Château de Collex
Château du Crest
Cheyres
Chez-le-Bart
Colombier

Corcelles-Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Coteau de Bossy
Coteau de Bourdigny
Coteau de Chevrens
Coteau de Choulex
Coteau de Choully
Coteau de Genthod
Coteau de la vigne blanche
Coteau de Lully
Coteau de Peissy
Coteau des Baillets
Coteaux de Dardagny
Coteaux de Peney
Côtes de Landecy
Côtes de Russin
Côtes-de-l’Orbe
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Cressier
Domaine de l’Abbaye
Entre-deux-Lacs
Fresens
Genève
Glarus
Gorgier
Grand Carraz
Graubünden/Grigioni
Hauterive
La Béroche
La Côte
La Coudre
La Feuillée
Lavaux
Le Landeron
Luzern
Mandement de Jussy
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
Peseux
Rougemont
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Blaise
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Thunersee
Thurgau
Ticino, jota voi edeltää ”Rosso del”, ”Bianco del”
tai ”Rosato del”
Uri
Valais/Wallis
Vaud
Vaumarcus
Ville de Neuchâtel
Vully
Zürich
Zürichsee
Zug
Perinteiset merkinnät
Auslese/Sélection/Selezione
Appellation d’origine
Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Beerli/Beerliwein
Château/Schloss/Castello (1)
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata (DOC)
Eiswein/vin de glace
Federweiss/Weissherbst (2)
Flétri/Flétri sur souche
Gletscherwein/Vin des Glaciers
Grand Cru
Indicazione geografica tipica (IGT)
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)
La Gerle
Landwein
Œil-de-Perdrix (3)
Passerillé/Strohwein/Sforzato (4)
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello
Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva (5)
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Tafelwein
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin de table
Vin doux naturel (6)
Vinatura
Vino da tavola
VITI
Winzerwy
Perinteiset nimitykset
Dôle
Dorin
Ermitage du Valais tai Hermitage du Valais
Fendant
Goron
Johannisberg du Valais
Malvoisie du Valais
Nostrano
Salvagnin
Païen tai Heida

(1) Nämä merkinnät ovat suojattuja vain niissä kantoneissa, jotka ovat määritelleet ne täsmällisesti: Vaud, Valais ja Genève.
(2) Nämä merkinnät on suojattu rajoittamatta saksalaisen perinteisen merkinnän ”Federweisser” käyttöä ihmisravinnoksi tarkoitetussa,
käymistilassa olevassa rypäleen puristemehussa Saksan viinilain 3 §:n c alamomentin ja asetuksen (EY) N:o 607/2009 40 artiklan
mukaisesti.
3
( ) Tämä merkintä suojataan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 607/2009 40 artiklan soveltamista.
(4) Unioniin vietäessä kokonaisalkoholipitoisuus (todellinen ja potentiaalinen) on 16 tilavuusprosenttia.
(5) Unioniin vietäessä luonnollisen sokeripitoisuuden on oltava vähintään 1 prosentti enemmän kuin muiden viinien vuotuinen keskiarvo.
(6) Unioniin vietäessä tämä merkintä tarkoittaa väkevää viiniä, jonka ominaisuuksia koskevat vaatimukset ovat tiukempia sokerin
tuotoksen ja pitoisuuden osalta (alkuperäinen luonnollinen sokeripitoisuus vähintään 252 grammaa litraa kohti).
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Lisäys 5
8 artiklan 9 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt
I

Liitteen 8 artiklassa tarkoitettujen nimitysten suoja ei estä käyttämästä Sveit
sistä peräisin olevien viinien osalta seuraavia viiniköynnöslajikkeiden nimiä,
jos niitä käytetään Sveitsin lainsäädännön mukaisesti ja yhdessä viinin alku
perän selvästi ilmaisevan maantieteellisen merkinnän kanssa:
— Ermitage/Hermitage,
— Johannisberg.

II

Liitteen 25 artiklan b alakohdan mukaisesti ja jollei viinituotteiden kuljetus
ten mukana seuraavien asiakirjojen järjestelmään sovellettavista erityissään
nöksistä muuta johdu, liitettä ei sovelleta viinialan tuotteisiin, jotka
a) sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja ovat tarkoi
tettuja yksityiseen kulutukseen;
b) ovat yksityishenkilöiden välisiä lähetyksiä ja tarkoitettuja yksityiseen ku
lutukseen;
c) ovat henkilökohtaisia tavaroita yksityishenkilön muuton tai perinnön yh
teydessä;
d) on tuotu tieteellisiin tai teknisiin tutkimustarkoituksiin enintään yhden
hehtolitran määrinä;
e) on tarkoitettu diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville
elimille niille suodun tuontioikeuden mukaisesti;
f) ovat osa kansainvälisten kuljetusvälineiden elintarvikevarastoa.
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7 artiklaa koskeva komission lausuma
Euroopan unioni ilmoittaa, ettei se vastusta sitä, että Sveitsi käyttää Euroopan
yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen liitteessä 7 olevan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ilmaisuja ”suo
jattu alkuperänimitys” ja ”suojattu maantieteellinen merkintä” sekä niiden lyhen
teitä ”SAN” ja ”SMM” heti kun maataloustuotteiden ja viinialan tuotteiden maan
tieteellisiä merkintöjä koskeva Sveitsin lainsäädäntöjärjestelmä on yhdenmukais
tettu Euroopan unionin järjestelmän kanssa.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 191
▼B
LIITE 8
NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN JA SUOJA
TISLATTUJEN
ALKOHOLIJUOMIEN
JA
MAUSTETTUJEN
VIINIPOHJAISTEN JUOMIEN ALALLA

1 artikla
Osapuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättä ja vastavuoroisesti
tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien kauppavirtoja
välillään.

▼M14
2 artikla
Tätä liitettä sovelletaan tislattuihin alkoholijuomiin ja maustettuihin juomiin
(maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista val
mistetut juomasekoitukset), sellaisina kuin ne on määritelty lisäyksessä 5 tarkoi
tetussa lainsäädännössä.

▼B
3 artikla
Tässä liitteessä tarkoitetaan:
a) ’peräisin olevalla tislatulla alkoholijuomalla’, jota edeltää toisen osapuolen
nimi, tislattua alkoholijuomaa, joka mainitaan liitteen lisäyksissä 1 ja 2 ja
joka on valmistettu kokonaan mainitun osapuolen alueella;
b) ’peräisin olevalla maustetulla alkoholijuomalla’, jota edeltää toisen osapuolen
nimi, maustettua juomaa, joka mainitaan liitteen lisäyksissä 3 ja 4 ja on
valmistettu kokonaan mainitun osapuolen alueella;
c) ’nimityksellä’ etiketeissä, tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman mu
kana kuljetuksen aikana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa,
erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa käytettyjä
nimityksiä;
d) ”etiketillä” tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa luonnehtivien ja
samassa astiassa, myös sulkimessa, siinä riippuvassa lapussa tai pullon kaulan
päällyksessä olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten, kuvien ja
merkkien kokonaisuutta;
e) ”esittelyllä” säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytet
täviä nimityksiä;
f) ”pakkauksella” suojakääreitä, kuten paperit, erilaiset olkikääreet, pahvi- ja
puulaatikot, joita käytetään yhden tai useamman säiliön kuljetuksen aikana.

4 artikla
1.

Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:

a) yhteisöstä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien osalta liitteen lisäyk
sessä 1 olevat nimitykset,
b) Sveitsistä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien osalta liitteen lisäyk
sessä 2 olevat nimitykset,
c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien osalta liitteen lisäyksessä
3 olevat nimitykset,
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d) Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien osalta liitteen lisäyksessä
4 olevat nimitykset.

▼M14
2.
Nimitys ”rypäleiden puristusjäännös” tai ”rypäleiden puristusjäännöksestä
tislaamalla valmistettu alkoholijuoma” voidaan korvata nimityksellä ”Grappa”
Sveitsin italiankielisillä alueilla sellaisten tältä alueelta saaduista rypäleistä tuotet
tujen tislattujen alkoholijuomien osalta, jotka on lueteltu lisäyksessä 2, lisäyk
sessä 5 olevan A kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun asetuksen
mukaisesti.

▼B
5 artikla
1.

Sveitsissä yhteisön suojattuja nimityksiä:

— voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädän
nössä, ja
— ne varataan yksinomaan niille yhteisöstä peräisin oleville tislatuille alkoholi
juomille ja maustetuille juomille, joihin niitä sovelletaan.
2.

Yhteisössä Sveitsin suojattuja nimityksiä:

— voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Sveitsin lainsäädän
nössä, ja
— ne varataan yksinomaan niille Sveitsistä peräisin oleville tislatuille alkoholi
juomille ja maustetuille juomille, joista käytetään kyseisiä nimityksiä.
3.
Osapuolet toteuttavat kaikki tämän liitteen mukaisesti tarvittavat toimenpi
teet varmistaakseen 4 artiklassa tarkoitettujen ja osapuolten alueilta peräisin ole
vien tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien kuvauksessa ja esitte
lyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (jäljempänä ”ADPIC-so
pimus”) liitteessä 1C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä
näkökohdista tehdyn sopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. osapuolten on
varmistettava asianomaisille osapuolille lailliset keinot, joilla estetään nimityksen
käyttö sellaisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaa
misessa, joka ei ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatusta paikasta tai pai
kasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

▼M14
4.
Osapuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 4, 6 ja 7 kohtaan
suojan epäämiseksi toisen osapuolen nimitykseltä.

▼M20
6 artikla
Edellä 5 artiklassa tarkoitettua suojaa sovelletaan myös tapauksiin, joissa on
maininta tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman todellisesta alkuperästä,
ja tapauksiin, joissa nimitys on käännetty, translitteroitu tai transkriboitu tai joissa
se esiintyy sellaisten ilmaisujen kanssa kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tyyli”, ”tapa”,
”jäljitelmä”, ”menetelmä” tai muun mahdollisesti harhaanjohtavia graafisia sym
boleja sisältävän vastaavan ilmaisun kanssa.

▼B
7 artikla
Jos tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman nimitys on homonyyminen
toisen juoman nimityksen kanssa, kukin näistä nimityksistä suojataan. Osapuolet
vahvistavat käytännön toimet, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan
erottaa, ottaen huomioon sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu
on taattava ja sen, ettei kuluttajia saada johtaa harhaan.
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8 artikla
Tämän liitteen määräykset eivät missään tapauksessa saa haitata kenenkään oi
keutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen
ettei tätä nimeä käytetä tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.

9 artikla
Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolta suojaamaan sellaista toisen
osapuolen nimitystä, jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai
jonka käyttö lopetetaan siellä.

10 artikla
Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
osapuolten alueilta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa
vietäessä niiden alueiden ulkopuolella ja sitä kaupan pidettäessä alueen ulkopuo
lella toisen osapuolen tämän liitteen nojalla suojattuja nimityksiä ei käytetä ku
vaamaan ja esittelemään toiselta osapuolelta peräisin olevaa tislattua alkoholijuo
maa tai maustettua juomaa.

11 artikla
Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö sen sallii, tämän
liitteen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä
tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joi
den kotipaikka on toisen osapuolen alueella.

12 artikla
Jos tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaus tai esittely
erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa
on tämän liitteen vastaista, osapuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia
toimenpiteitä tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen
kilpailun poistamiseksi tai suojatun nimen virheellisen käytön estämiseksi muulla
tavalla.

13 artikla
Tätä liitettä ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin ja maustettuihin juomiin,
jotka:
a) kuljetetaan jommankumman osapuolen alueen kautta, tai
b) ovat peräisin toisen osapuolen alueelta ja joita lähetetään näiden välillä pieniä
määriä seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti:
aa) ne sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja ne on
tarkoitettu yksityiseen kulutukseen;
bb) ne ovat yksityishenkilöiden välisiä lähetyksiä ja ne on tarkoitettu yksityi
seen kulutukseen;
cc) ne ovat henkilökohtaisia tavaroita yksityishenkilön muuton tai perinnön
yhteydessä;
dd) ne on tuotu tieteellisiin tai teknisiin tutkimustarkoituksiin enintään heh
tolitran määrinä;
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ee) ne on tarkoitettu diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaa
ville elimille niille suodun tuontioikeuden mukaisesti;
ff) ne ovat osa kansainvälisten kuljetusvälineiden elintarvikevarastoa.

14 artikla
1.
Kumpikin osapuoli nimeää tämän liitteen soveltamisen valvonnasta vas
taavat elimet.
2.
Osapuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi kuukautta tämän liitteen
voimaantulon jälkeen edellä mainittujen elinten nimet ja osoitteet. Mainitut elimet
tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

15 artikla
1.

Jos jollakin 14 artiklassa tarkoitetulla elimellä on syytä epäillä:

a) että jokin 2 artiklassa määritelty ja Sveitsin ja yhteisön välisen kauppatoimin
nan kohteena oleva tislattu alkoholijuoma tai maustettu juoma ei ole tämän
liitteen määräysten tai yhteisön tai Sveitsin tislattujen alkoholijuomien ja
maustettujen viinipohjaisten juomien alalla sovellettavan lainsäädännön mu
kainen; ja
b) että tästä laiminlyönnistä on erityisesti hyötyä jommalle kummalle osapuolelle
ja että se on luonteeltaan sellainen, että se antaa aihetta hallinnollisiin toimen
piteisiin tai oikeudellisiin toimiin,
tämä elin ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle ja toisen osapuolen toimivaltai
selle elimelle tai toimivaltaisille elimille.
2
.Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen mukana on oltava
viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä maininta
mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista; näistä tie
doista on käytävä ilmi erityisesti kyseisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun
alkoholijuoman osalta:
a) tuottaja ja henkilö, joka pitää tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa
hallussaan;
b) kyseisen juoman koostumus,
c) kyseisen juoman kuvaus ja esittely,
d) kyseisen juoman tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien sääntöjen rikko
misen luonne.

16 artikla
1.
Osapuolet neuvottelevat, jos jompi kumpi niistä katsoo toisen jättäneen
jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.
2.
Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian
perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.
3.
Jos määräaikojen tai viiveiden vuoksi ihmisten terveys on mahdollisesti
vaarassa tai petoksen vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi, voidaan ilman
ennakkoneuvotteluja määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, edellyttäen että
neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jäl
keen.
4.
Jos osapuolet eivät 1 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteis
ymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet mää
rännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoi
menpiteet.
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17 artikla
1.
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu tislattujen alkoholijuo
mien työryhmä, jäljempänä ”työryhmä”, kokoontuu vuorotellen yhteisössä ja
Sveitsissä toisen osapuolen pyynnöstä ja sopimuksen täytäntöönpanon sitä edel
lyttäessä.
2.
Työryhmä tarkastelee kaikkia liitteen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyk
siä. Työryhmä voi erityisesti laatia suosituksia komitealle tämän liitteen päämää
rien toteuttamisen edistämiseksi.
18 artikla
Jos toisen osapuolen lainsäädäntöä on muutettu muiden kuin tämän liitteen lisä
yksissä olevien nimitysten suojaamiseksi, nämä nimitykset lisätään liitteisiin neu
vottelujen päätyttyä kohtuullisen ajan kuluessa.
19 artikla
1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja
alkoholijuomia, joita on tämän liitteen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja
esitetty laillisesti mutta jotka on kielletty tämän liitteen mukaan, vuoden ajan
tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää niitä kaupan
varastojen loppumiseen asti. Tähän liitteeseen kuuluvia tislattuja alkoholijuomia
tai maustettuja juomia ei voida enää valmistaa alkuperäalueen ulkopuolella tämän
liitteen voimaantulosta alkaen.
2.
Ellei komitea toisin päätä, tämän sopimuksen mukaisten, mutta sen muu
toksen vuoksi sopimuksen vastaisella tavalla tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen
tislattujen alkoholijuomien tai maustettujen juomien kaupan pitäminen voi jatkua
varastojen loppumiseen asti.
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Lisäys 1
Euroopan unionista peräisin oleviin tislattuihin alkoholijuomiin liittyvät maantieteelliset merkinnät
Tuoteryhmä

1.

2.

3.

4.

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Rommi
Rhum de la Martinique

Ranska

Rhum de la Guadeloupe

Ranska

Rhum de la Réunion

Ranska

Rhum de la Guyane

Ranska

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Ranska

Rhum des Antilles françaises

Ranska

Rhum des départements français d’outre-mer

Ranska

Ron de Málaga

Espanja

Ron de Granada

Espanja

Rum da Madeira

Portugali

Scotch Whisky

Yhdistynyt
(Skotlanti)

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whis
ky (1)

Irlanti

Whisky español

Espanja

Whisky breton / Whisky de Bretagne

Ranska

Whisky alsacien / Whisky d’Alsace

Ranska

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembour
geoise

Luxemburg

Korn/Kornbrand

Saksa, Itävalta, Belgia (sak
sankielinen yhteisö)

Münsterländer Korn / Kornbrand

Saksa

Sendenhorster Korn / Kornbrand

Saksa

Bergischer Korn / Kornbrand

Saksa

Emsländer Korn / Kornbrand

Saksa

Haselünner Korn / Kornbrand

Saksa

Hasetaler Korn / Kornbrand

Saksa

Samanė

Liettua

Eau-de-vie de Cognac

Ranska

Eau-de-vie des Charentes

Ranska

Whisky/Whiskey
kuningaskunta

Viljasta tislattu väkevä
alkoholijuoma

Viinistä tislattu väkevä
alkoholijuoma
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Eau-de-vie de Jura

Ranska

Cognac

Ranska

(Nimitystä ”Cognac” voidaan täydentää seuraavilla il
maisuilla:
— Fine

Ranska

— Grande Fine Champagne

Ranska

— Grande Champagne

Ranska

— Petite Fine Champagne

Ranska

— Petite Champagne

Ranska

— Fine Champagne

Ranska

— Borderies

Ranska

— Fins Bois

Ranska

— Bons Bois

Ranska

Fine Bordeaux

Ranska

Fine de Bourgogne

Ranska

Armagnac

Ranska

Bas-Armagnac

Ranska

Haut-Armagnac

Ranska

Armagnac-Ténarèze

Ranska

Blanche Armagnac

Ranska

Eau-de-vie de vin de la Marne

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Ranska

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Ranska

Eau-de-vie de vin de Savoie

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Ranska

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Ranska

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Ranska

Aguardente de Vinho Douro

Portugali

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugali
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5.

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugali

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugali

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de
Alvarinho

Portugali

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugali

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от
Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Groz
dova rakiya de Sungurlare

Bulgaria

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Sli
venska grozdova rakiya / Grozdova rakiya de Sliven)

Bulgaria

Стралджанска мускатова ракия / Мускатова
ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya
/ Muscatova rakiya de Straldja

Bulgaria

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от
Поморие / Pomoriyska grozdova rakiya / Grozdova
rakiya de Pomorie

Bulgaria

Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна
гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova
rakiya / Biserna grozdova rakiya de Ruse

Bulgaria

Бургаска мускатова ракия / Мускатова ракия от
Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muscatova
rakiya de Burgas

Bulgaria

Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия
от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya /
Muscatova rakiya de la Dobrudja

Bulgaria

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от
Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova
rakiya de Suhindol

Bulgaria

Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от
Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova ra
kiya de Karlovo

Bulgaria

Vinars Târnave

Romania

Vinars Vaslui

Romania

Vinars Murfatlar

Romania

Vinars Vrancea

Romania

Vinars Segarcea

Romania

Brandy de Jerez

Espanja

Brandy del Penedés

Espanja

Brandy italiano

Italia

Brandy Αττικής / Brandy de l’Attique

Kreikka

Brandy Πελοποννήσου / Brandy du Péloponnèse

Kreikka

Brandy/Weinbrand
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6.

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy de Grèce centrale

Kreikka

Deutscher Weinbrand

Saksa

Wachauer Weinbrand

Itävalta

Weinbrand Dürnstein

Itävalta

Pfälzer Weinbrand

Saksa

Karpatské brandy špeciál

Slovakia

Brandy français / Brandy de France

Ranska

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Cham
pagne

Ranska

Marc d’Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire
d’Aquitaine

Ranska

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgog
ne

Ranska

Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du
Centre-Est

Ranska

Marc de Franche-Comté / Eau-de-vie de marc origi
naire de Franche-Comté

Ranska

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de
Bugey

Ranska

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de
Savoie

Ranska

Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc
originaire des Coteaux de la Loire

Ranska

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des
Côtes du Rhône

Ranska

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de
Provence

Ranska

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire
du Languedoc

Ranska

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Ranska

Marc de Lorraine

Ranska

Marc d’Auvergne

Ranska

Marc du Jura

Ranska

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugali

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugali

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugali

Rypäleiden puristejään
nöksestä tislattu väkevä
alkoholijuoma tai marc
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9.

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
de Alvarinho

Portugali

Orujo de Galicia

Espanja

Grappa

Italia

Grappa di Barolo

Italia

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Italia

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Italia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Italia

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Italia

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Italia

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

Italia

Grappa siciliana / Grappa di Sicilia

Italia

Grappa di Marsala

Italia

Τσικουδιά/Tsikoudia

Kreikka

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia de Crête

Kreikka

Τσίπουρο/Tsipouro

Kreikka

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro de Macédoine

Kreikka

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro de Thessalie

Kreikka

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro de Tyrnavos

Kreikka

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembour
geoise

Luxemburg

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Kypros

Törkölypálinka

Unkari

Schwarzwälder Kirschwasser

Saksa

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Saksa

Schwarzwälder Williamsbirne

Saksa

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Saksa

Fränkisches Zwetschgenwasser

Saksa

Fränkisches Kirschwasser

Saksa

Fränkischer Obstler

Saksa

Mirabelle de Lorraine

Ranska

Kirsch d’Alsace

Ranska

Quetsch d’Alsace

Ranska

Framboise d’Alsace

Ranska

Hedelmistä tislattu vä
kevä alkoholijuoma
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Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Mirabelle d’Alsace

Ranska

Kirsch de Fougerolles

Ranska

Williams d’Orléans

Ranska

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Aprikot / Aprikot dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Marille / Marille dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto
Adige

Italia

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious
dell’Alto Adige

Italia

Williams friulano / Williams del Friuli

Italia

Sliwovitz del Veneto

Italia

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italia

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Tren
tino

Italia

Williams trentino / Williams del Trentino

Italia

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Italia

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Italia

Medronho do Algarve

Portugali

Medronho do Buçaco

Portugali

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Italia

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Italia

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Italia

Aguardente de pêra da Lousã

Portugali

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembo
urgeoise

Luxemburg

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembour
geoise

Luxemburg

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembour
geoise

Luxemburg

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembo
urgeoise

Luxemburg

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembo
urgeoise

Luxemburg
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Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembo
urgeoise

Luxemburg

Wachauer Marillenbrand

Itävalta

Szatmári szilvapálinka

Unkari

Kecskeméti barackpálinka

Unkari

Békési szilvapálinka

Unkari

Szabolcsi almapálinka

Unkari

Gönci barackpálinka

Unkari

Pálinka

Unkari, Itävalta (aprikoo
seista tislattu väkevä alkoho
lijuoma, jota valmistetaan
vain seuraavissa Itävallan
maakunnissa: Niederösterrei
ch, Burgenland, Steiermark/
Wien)

Bošácka Slivovica

Slovakia

Brinjevec

Slovenia

Dolenjski sadjevec

Slovenia

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян /
Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya de Troyan,

Bulgaria

Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от
Силистра / Silistrenska kayssieva rakiya / Kayssieva
rakiya de Silistra,

Bulgaria

Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от
Тервел / Tervelska kayssieva rakiya / Kayssieva rakiya
de Tervel,

Bulgaria

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч /
Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya de Lovech

Bulgaria

Pălincă

Romania

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Romania

Țuică de Valea Milcovului

Romania

Țuică de Buzău

Romania

Țuică de Argeș

Romania

Țuică de Zalău

Romania

Țuică ardelenească de Bistrița

Romania

Horincă de Maramureș

Romania

Horincă de Cămârzana

Romania

Horincă de Seini

Romania

Horincă de Chioar

Romania
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Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Horincă de Lăpuș

Romania

Turț de Oaș

Romania

Turț de Maramureș

Romania

Calvados

Ranska

Calvados Pays d’Auge

Ranska

Calvados Domfrontais

Ranska

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Ranska

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Ranska

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Ranska

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Ranska

Eau-de-vie de cidre du Maine

Ranska

Aguardiente de sidra de Asturias

Espanja

Eau-de-vie de poiré du Maine

Ranska

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Ruotsi

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Suomi

Polska Wódka / Polish Vodka

Puola

Laugarício Vodka

Slovakia

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vod
ka

Liettua

10. Omena- tai päärynäsii
deristä tislattu väkevä al
koholijuoma

15. Vodka

Pohjois-Podlasien alangolta peräisin oleva lännenmaa Puola
rianheinällä maustettu yrttivotka / Wódka ziołowa z
Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem
z trawy żubrowej
Latvijas Dzidrais

Latvia

Rīgas Degvīns

Latvia

Estonian vodka

Viro

Schwarzwälder Himbeergeist

Saksa

Bayerischer Gebirgsenzian

Saksa

Südtiroler Enzian / Genziana dell’Alto Adige

Italia

Genziana trentina / Genziana del Trentino

Italia

17. Geist

18. Gentian
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

19. Katajanmarjoilla maus
tettu tislattu väkevä alko
holijuoma
Genièvre/Jenever/Genever (2)

Belgia, Alankomaat, Ranska
(Nordin (59) ja Pas-de Ca
lais’n (62) departementit) ja
Saksa (Nordrhein-Westfalen
ja Niedersachsen)

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgia, Alankomaat, Ranska
(Nordin (59) ja Pas-de Ca
lais’n (62) departementit)

Jonge jenever, jonge genever

Belgia, Alankomaat

Oude jenever, oude genever

Belgia, Alankomaat

Hasseltse jenever / Hasselt

Belgia (Hasselt, Zonhoven,
Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgia (Balegem)

O' de Flander-Oost-Vlaamse graanjenever

Belgia (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt / Peket-Pékêt de Wallonie

Belgia (Vallonian alue)

Genièvre Flandres Artois

Ranska (Nordin (59) ja Pasde Calais’n (62) departemen
tit)

Ostfriesischer Korngenever

Saksa

Steinhäger

Saksa

Plymouth Gin

Yhdistynyt kuningaskunta

Gin de Mahón

Espanja

Vilniaus džinas / Vilnius Gin

Liettua

Spišská Borovička

Slovakia

Slovenská Borovička Juniperus

Slovakia

Slovenská Borovička

Slovakia

Inovecká Borovička

Slovakia

Liptovská Borovička

Slovakia

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Tanska

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

Ruotsi

Anis español

Espanja

Anís Paloma Monforte del Cid

Espanja

Hierbas de Mallorca

Espanja

24. Akvavit/aquavit

25. Aniksella maustettu tis
lattu alkoholijuoma
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Hierbas Ibicencas

Espanja

Évora anisada

Portugali

Cazalla

Espanja

Chinchón

Espanja

Ojén

Espanja

Rute

Espanja

Janeževec

Slovenia

Ouzo/Ούζο

Kypros, Kreikka

Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo de Mytilène

Kreikka

Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo de Plomari

Kreikka

Ούζο Καλαμάτας / Ouzo de Kalamata

Kreikka

Ούζο Θράκης / Ouzo de Thrace

Kreikka

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo de Macédoine

Kreikka

Demänovka bylinná horká

Slovakia

Rheinberger Kräuter

Saksa

Trejos devynerios

Liettua

Slovenska travarica

Slovenia

Berliner Kümmel

Saksa

Hamburger Kümmel

Saksa

Münchener Kümmel

Saksa

Chiemseer Klosterlikör

Saksa

Bayerischer Kräuterlikör

Saksa

Irish Cream

Irlanti

Palo de Mallorca

Espanja

Ginjinha portuguesa

Portugali

Licor de Singeverga

Portugali

Mirto di Sardegna

Italia

Liquore di limone di Sorrento

Italia

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italia

29. Tislattu anis

30. Katkero eli bitter

32. Likööri
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Genepì del Piemonte

Italia

Genepì della Valle d’Aosta

Italia

Benediktbeurer Klosterlikör

Saksa

Ettaler Klosterlikör

Saksa

Ratafia de Champagne

Ranska

Ratafia catalana

Espanja

Anis português

Portugali

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmäli
kööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish
berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Suomi

Grossglockner Alpenbitter

Itävalta

Mariazeller Magenlikör

Itävalta

Mariazeller Jagasaftl

Itävalta

Puchheimer Bitter

Itävalta

Steinfelder Magenbitter

Itävalta

Wachauer Marillenlikör

Itävalta

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Itävalta

Hüttentee

Saksa

Allažu ķimelis

Latvia

Čepkelių

Liettua

Demänovka bylinný likér

Slovakia

Polish Cherry

Puola

Karlovarská Hořká

Tšekki

Pelinkovec

Slovenia

Blutwurz

Saksa

Cantueso Alicantino

Espanja

Licor café de Galicia

Espanja

Licor de hierbas de Galicia

Espanja

Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi

Ranska, Italia

Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios

Kreikka

Κίτρο Νάξου / Kitro de Naxos

Kreikka

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat de Corfou

Kreikka

Τεντούρα/Tentoura

Kreikka

Poncha da Madeira

Portugali
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

34. Crème de cassis
Cassis de Bourgogne

Ranska

Cassis de Dijon

Ranska

Cassis de Saintonge

Ranska

Cassis du Dauphiné

Ranska

Cassis de Beaufort

Luxemburg

Nocino di Modena

Italia

Orehovec

Slovenia

Pommeau de Bretagne

Ranska

Pommeau du Maine

Ranska

Pommeau de Normandie

Ranska

Svensk Punsch / Swedish Punch

Ruotsi

Pacharán navarro

Espanja

Pacharán

Espanja

Inländerrum

Itävalta

Bärwurz

Saksa

Aguardiente de hierbas de Galicia

Espanja

Aperitivo Café de Alcoy

Espanja

Herbero de la Sierra de Mariola

Espanja

Königsberger Bärenfang

Saksa

Ostpreußischer Bärenfang

Saksa

Ronmiel

Espanja

Ronmiel de Canarias

Espanja

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met
vruchten / Fruchtgenever

Belgia, Alankomaat, Ranska
(Nordin (59) ja Pas-de Ca
lais’n (62) departementit) ja
Saksa (Nordrhein-Westfalen
ja Niedersachsen)

Domači rum

Slovenia

Irish Poteen / Irish Poitín

Irlanti

Trauktinė

Liettua

40. Nocino

Muut viinat
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Tuoteryhmä

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maan
tieteellinen alkuperä esitetään
teknisessä asiakirjassa)

Trauktinė Palanga

Liettua

Trauktinė Dainava

Liettua

(1) Maantieteellinen merkintä Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky kattaa Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa tuotetun
whiskyn/whiskeyn.
(2) Koska maantieteellinen merkintä Genièvre on suojattu Euroopan unionissa ja Sveitsi on ilmaissut aikovansa suojata nimityksen
Genièvre alueellaan maantieteellisenä merkintänä, Euroopan unioni ja Sveitsi ovat sopineet sisällyttävänsä nimityksen Genièvre
liitteen 8 lisäyksiin 1 ja 2.
Osapuolet sitoutuvat tarkastelemaan tämän nimityksen tilannetta uudelleen vuonna 2015 sen perusteella, miten nimityksen Genièvre
suojaaminen maantieteellisenä merkintänä on edistynyt Sveitsissä.
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Lisäys 2
SVEITSISTÄ PERÄISIN OLEVIEN TISLATTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN SUOJATUT
NIMITYKSET
Viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma

Luzerner Kirsch

Eau-de-vie de vin du Valais

Luzerner Pflümli

Brandy du Valais

Luzerner Williams

Rypäleiden puristejäännöksestä tislattu väkevä
alkoholijuoma

Luzerner Zwetschgenwasser

Baselbieter Marc

Mirabelle d’Ajoie

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Mirabelle du Valais

Grappa della Val Calanca

Poire d’Ajoie

Grappa della Val Bregaglia

Poire d’Orange de la Baroche

Grappa della Val Mesolcina

Pomme d’Ajoie

Grappa della Valle di Poschiavo

Pomme du Valais

Marc d’Auvernier

Prune d’Ajoie

Marc de Dôle du Valais

Prune du Valais

Hedelmistä tislattu väkevä alkoholijuoma

Prune impériale de la Baroche

Aargauer Bure Kirsch

Pruneau du Valais

Abricotine / Eau-de-vie d’abricot du Valais

Rigi Kirsch

Baselbieterkirsch

Schwarzbuben Kirsch

Baselbieter Mirabelle

Seeländer Kirsch

Baselbieter Pflümli

Seeländer Pflümliwasser

Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen

Urschwyzerkirsch
Zuger Kirsch

Bernbieter Zwetschgenwasser

Omena- tai päärynäsiideristä tislattu väkevä alko
holijuoma

Bérudge de Cornaux

Bernbieter Birnenbrand

Canada du Valais

Freiämter Theilerbirnenbrand

Coing d’Ajoie

Luzerner Birnenträsch

Coing du Valais

Luzerner Theilerbirnenbrand

Damassine

Gentianviina

Eau-de-vie de poire du Valais

Gentiane du Jura

Emmentaler Kirsch

Katajanmarjoilla maustettu tislattu väkevä alkoho
lijuoma

Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch

Genièvre (1)
Genièvre du Jura

Golden du Valais

Likööri

Gravenstein du Valais

Basler Eierkirsch

Kirsch d’Ajoie

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Kirsch de la Béroche

Bernbieter Griottes Liqueur

Kirsch du Valais

Bernbieter Kirschen Liqueur

Kirsch suisse

Liqueur de poires Williams du Valais

Lauerzer Kirsch

Liqueur d’abricot du Valais

Luzerner Kernobstbrand

Liqueur de framboise du Valais
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Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Innerschwyzer Chrüter

Bernbieter Kräuterbitter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Eau-de-vie d’herbes du Jura
Eau-de-vie d’herbes du Valais

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Muut
Lie du Mandement

Genépi du Valais

Lie de Dôle du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Lie du Valais

(1) Koska maantieteellinen merkintä Genièvre on suojattu Euroopan unionissa ja Sveitsi on ilmaissut aikovansa
suojata nimityksen Genièvre alueellaan maantieteellisenä merkintänä, Euroopan unioni ja Sveitsi ovat sopineet
sisällyttävänsä nimityksen Genièvre liitteen 8 lisäyksiin 1 ja 2.
Osapuolet sitoutuvat tarkastelemaan tämän nimityksen tilannetta uudelleen vuonna 2015 sen perusteella, miten
nimityksen Genièvre suojaaminen maantieteellisenä merkintänä on edistynyt Sveitsissä.
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Lisäys 3
Yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset
Clarea
Sangría
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino
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Lisäys 4
Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset
Ei ole.
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Lisäys 5
LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TISLATTUJA ALKO
HOLIJUOMIA, MAUSTETTUJA VIINEJÄ JA MAUSTETTUJA ALKO
HOLIJUOMIA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ
a) Tislatut alkoholijuomat, jotka kuuluvat harmonoitua tavarankuvaus- ja koo
dausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nimikkeeseen
2208
Euroopan unioni:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päi
vänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvaukses
ta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39,
13.2.2008), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1334/2008 (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).
Sveitsi:
Alkoholijuomista 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön
määräyksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta
2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391), 5 luku.
b) Harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen nimikkeisiin 2205 ja ex 2206 kuuluvat maustetut juomat
Euroopan unioni:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991,
(EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
Sveitsi:
Alkoholijuomista 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun liittohallituksen sisä
asiainministeriön määräyksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
15 päivänä joulukuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391), 2 luvun 3
jakso.
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LIITE 9
LUONNONMUKAISELLA
TUOTANTOTAVALLA
TUOTETUT
MAATALOUSTUOTTEET JA ELINTARVIKKEET

1 artikla
Tarkoitus
Rajoittamatta velvoitteidensa, jotka liittyvät muista kuin osapuolina olevista
maista tuleviin tuotteisiin, ja muun voimassa olevan lainsäädännön soveltamista
osapuolet sitoutuvat edistämään syrjimättömyyden ja vastavuoroisuuden periaat
teen mukaisesti yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin olevien, lisäyksessä 1 mainittujen
säädösten mukaisten luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen maataloustuot
teiden ja elintarvikkeiden kauppaa.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä liitettä sovelletaan lisäyksessä 1 mainittujen säädösten mukaisiin luon
nonmukaisella tuotantotavalla tuotettuihin kasvituotteisiin ja elintarvikkeisiin.

2.
Osapuolet sitoutuvat soveltamaan tätä liitettä myös eläimiin, eläintuotteisiin
ja elintarvikkeisiin, jotka sisältävät eläinperäisiä ainesosia, heti kun ne ovat hy
väksyneet oman asiaa koskevan lainsäädäntönsä. Komitea voi päättää liitteen
soveltamisalan laajentamisesta tällä tavoin sen jälkeen, kun se on todennut vas
taavuuden 3 artiklan määräysten kanssa, muuttamalla lisäys 1 8 artiklassa tarkoi
tettua menettelyä noudattaen.

3 artikla
Vastaavuuden periaate
1.
Osapuolet tunnustavat tämän liitteen lisäyksessä 1 mainitut säädöksensä
toisiaan vastaaviksi. Osapuolet voivat sopia siitä, että tietyiltä näkökohdilta tai
tietyiltä tuotteilta ei edellytetä vastaavuutta. Niiden on tarkennettava tämä lisäyk
sessä 1.

2.
Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että 2 artiklassa tarkoitet
tuihin tuotteisiin erityisesti liittyvää lainsäädäntöä muutetaan niissä vastaavalla
tavalla.

▼M14
3.
Sellaisten luonnonmukaisten tuotteiden tuonti osapuolten välillä, jotka ovat
peräisin tai jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen jommankumman osapuolen
maassa ja jota koskevat 1 kohdassa tarkoitetut vastaavuusjärjestelyt, ei edellytä
tarkastustodistuksen esittämistä.

▼B
4 artikla
Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden vapaa liikkuvuus
Osapuolet toteuttavat asiaa varten säädettyjen omien sisäisten menettelyjensä
mukaisesti toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 2 artiklassa tarkoitettujen, lisäyk
sessä 1 mainittujen toisen osapuolen säädösten vaatimukset täyttävien tuotteiden
tuonnin ja kauppaan asettamisen mahdollistamiseksi.
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5 artikla
Pakkausmerkinnät
1.
Kehittääkseen säännöstön, jonka avulla voidaan välttää tässä liitteessä tar
koitettujen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden uudelleenetiketöinti, osapuo
let pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan omissa säädöksissään:
— luonnonmukaisista tuotteista käytettävän saman terminologian suojaamisen
niiden eri virallisilla kielillä,
— samojen pakollisten termien käytön vastaavat edellytykset täyttävistä tuot
teista niiden pakkausmerkinnöissä.
2.
Osapuolet voivat määrätä, että tuontituotteiden, jotka ovat peräisin toisen
osapuolen alueelta, on täytettävä ne pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset,
joista säädetään lisäyksessä 1 mainituissa osapuolten säädöksissä.

6 artikla
Kolmannet maat
1.
Osapuolet pyrkivät varmistamaan kaikin tavoin, että kolmansista maista
peräisin oleviin luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuihin tuotteisiin sovel
lettavat tuontijärjestelmät vastaavat toisiaan.
2.
Varmistaakseen, että kolmansia maita koskevat hyväksymiskäytännöt vas
taavat toisiaan, osapuolet neuvottelevat etukäteen jonkin kolmannen maan hyväk
symisestä ja sisällyttämisestä luetteloon, joka on vahvistettu tätä tarkoitusta var
ten niiden omassa lainsäädännössä.

7 artikla
Tietojen vaihto
Sopimuksen 8 nojalla osapuolet ja jäsenvaltiot antavat toisilleen erityisesti seura
avat tiedot:
— luettelo toimivaltaisista viranomaisista, tarkastuselimistä ja niiden numerokoo
deista sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten kertomukset,
— luettelo hallinnollisista päätöksistä, joilla sallitaan kolmansista maista peräisin
olevien luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen tuotteiden tuonti,
— todetut epäsäännöllisyydet tai rikkomukset lisäyksessä 1 mainittujen säädös
ten osalta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 10 a artiklan 1 kohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti.

8 artikla
Luonnonmukaisten tuotteiden työryhmä
1.
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu luonnonmukaisten tuot
teiden työryhmä, jäljempänä ”työryhmä”, tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja
sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.
2.
Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten sisäisen lainsäädännön
muuttumista tämän liitteen kattamilla aloilla. Sen vastuulla on erityisesti:
— osapuolten lainsäädännön vastaavuuden tarkastaminen lisäykseen 1 sisällyttä
misen kannalta;
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— tarvittaessa suositusten antaminen komitealle tämän liitteen lisäykseen 2 li
sättäviksi soveltamista koskeviksi yksityiskohtaisiksi säännöiksi, jotka ovat
tarpeen tässä liitteessä tarkoitetun lainsäädännön yhtenäisyyden varmistami
seksi molempien osapuolten alueella;
— suositusten antaminen komitealle tämän liitteen soveltamisalan laajentami
seksi 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lisäksi muihin tuotteisiin.
9 artikla
Suojalauseke
1.
Jos jokin viivästys aiheuttaa vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, voi
daan määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä ilman edeltäviä neuvotteluja edel
lyttäen, että neuvottelut aloitetaan välittömästi kyseisten toimenpiteiden toteutta
misen jälkeen.
2.
Jos osapuolet eivät 1 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteis
ymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet mää
rännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoi
menpiteet.
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Lisäys 1
Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotet
tuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevista säädöksistä
Euroopan unionissa sovellettavat säädökset
Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189,
20.7.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä tou
kokuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 (EUVL
L 158, 10.6.2013, s. 1).
Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008,
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, mer
kintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä joulukuuta 2014 annetulla komis
sion täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1358/2014 (EUVL L 365,
19.12.2014, s. 97).
Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden
tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna 23 päivänä tammikuuta 2015 annetulla komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/131 (EUVL L 23, 29.1.2015, s. 1).

Sveitsin valaliitossa sovellettavat säädökset
Määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maatalous
tuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkin
nöistä (Ordonnance sur l'agriculture biologique), sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna 29 päivänä lokakuuta 2014 (RO 2014 3969)
Valaliiton talous-, koulutus- ja tutkimusministeriön (Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche) määräys, annettu 22 päivänä
syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloudesta, sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna 29 päivänä lokakuuta 2014 (RO 2014 3979)
Vastaavuussääntöjen ulkopuolella
Sveitsiläiset tuotteet, joiden pohjana olevat ainekset on tuotettu siirtymäv
aiheen aikana luonnonmukaiseen tuotantoon siirryttäessä.
Vuohenkasvatuksesta Sveitsissä saatavat tuotteet silloin, kun eläimiin sovel
letaan luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvitu
otteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä annetun määräyksen (1) 39 d artik
lassa säädettyä poikkeusta.

(1) (RS 910.18).
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Lisäys 2
Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt
Ei mitään.
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LIITE 10
TUOREIDEN
PITÄMISEN

HEDELMIEN
JA
VIHANNESTEN
KAUPAN
VAATIMUSTENMUKAISUUDEN
TARKASTAMISEN
TUNNUSTAMINEN

1 artikla
Soveltamisala
Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan hedelmiin ja vihanneksiin, sitrushedelmiä
lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu kulutettaviksi tuoreina tai kuivattuina ja
joiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Euroopan unioni on vahvistanut
tai tunnustanut yleisvaatimuksia vastaaviksi maatalouden yhteisestä markkinajär
jestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) perusteella.

2 artikla
Tarkoitus
1.
Kun 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, jotka ovat peräisin Sveitsistä tai
Euroopan unionista ja joiden mukana on 3 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmu
kaisuustodistus, jälleenviedään Sveitsistä Euroopan unioniin, niiden vaatimusten
mukaisuutta ei tarkasteta ennen niiden saapumista Euroopan unionin tullialueelle.
2.
Liittovaltion maatalousvirasto on valtuutettu viranomaisena vastaamaan
Sveitsistä tai Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden Euroopan unionin
vaatimusten tai vastaavien vaatimusten mukaisuuden tarkastamisesta, kun kysei
set tuotteet jälleenviedään Sveitsistä Euroopan unioniin. Tätä varten liittovaltion
maatalousvirasto voi valtuuttaa lisäyksessä 1 luetellut tarkastuslaitokset tarkas
tamaan vaatimustenmukaisuuden seuraavin edellytyksin:
— liittovaltion maatalousvirasto ilmoittaa valtuuttamistaan tarkastuslaitoksista
Euroopan komissiolle,
— nämä tarkastuslaitokset antavat 3 artiklassa tarkoitetun todistuksen,
— valtuutetuilla laitoksilla on oltava tarkastajia, jotka ovat osallistuneet liittoval
tion maatalousviraston hyväksymään koulutukseen, sekä tarkastusten ja niihin
liittyvien analyysien edellyttämät välineet ja laitteet sekä riittävät tiedonsiir
tovalmiudet.
3.
Jos Sveitsi toteuttaa 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden osalta kaupan pitä
misen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen ennen niiden saapumista Sveitsin
tullialueelle, vahvistetaan tämän liitteen määräyksiä vastaavat määräykset, joiden
nojalla tällaista tarkastusta ei sovelleta Euroopan unionista peräisin oleviin tuot
teisiin.

3 artikla
Vaatimustenmukaisuustodistus
1.

Tässä liitteessä tarkoitetaan ”vaatimustenmukaisuustodistuksella”:

— joko neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihan
nesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytän
töönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) liitteessä III olevaa lomaketta,
(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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— tai tämän liitteen lisäyksessä 2 esitettyä Sveitsin lomaketta,
— tai YK:n Euroopan talouskomission lomaketta, joka on tuoreiden hedelmien
ja vihannesten sekä kuivien ja kuivattujen hedelmien standardoinnista tehdyn
Geneven pöytäkirjan liitteenä,
— taikka OECD:n lomaketta, joka on hedelmien ja vihannesten kansainvälisten
normien soveltamista koskevasta OECD:n järjestelmästä tehdyn OECD:n
neuvoston päätöksen liitteenä.
2.
Vaatimustenmukaisuustodistuksen on seurattava Sveitsistä tai Euroopan
unionista peräisin olevan tuote-erän mukana, kun se jälleenviedään Sveitsistä
Euroopan unioniin, kunnes tuote-erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Euroopan
unionin alueella.
3.
Vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava tämän liitteen lisäyksessä 1
mainitun laitoksen leima.
4.
Jos 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valtuutus peruutetaan, asianomaisen
tarkastuslaitoksen antamia vaatimustenmukaisuustodistuksia ei enää hyväksytä
tämän liitteen mukaisesti.

4 artikla
Tietojen vaihto
1.
Osapuolet toimittavat sopimuksen 8 artiklan mukaisesti toisilleen erityisesti
luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja vaatimustenmukaisuuden tarkastami
sesta vastaavista laitoksista. Euroopan komissio ilmoittaa liittovaltion maatalous
virastolle todetuista sääntöjenvastaisuuksista tai rikkomisista, jotka koskevat
Sveitsistä tai Euroopan unionista peräisin oleviin hedelmä- ja vihanneseriin so
vellettavien voimassa olevien vaatimusten mukaisuutta, jos kyseiset erät jälleen
viedään Sveitsistä Euroopan unioniin ja niiden mukana seuraa vaatimustenmukai
suustodistus.
2.
Jotta voitaisiin arvioida noudatetaanko 2 artiklan 2 kohdan kolmannen lue
telmakohdan edellytyksiä, liittovaltion maatalousvirasto sallii Euroopan komis
sion pyynnöstä, että valtuutetut laitokset tarkastetaan yhteisesti paikalla.
3.
Yhteinen tarkastus toteutetaan hedelmien ja vihannesten työryhmän ehdotta
maa ja komitean vahvistamaa menettelyä noudattaen.

5 artikla
Suojalauseke
1.
Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi osapuoli katsoo toisen osapuolen
jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.
2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki
kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.
3.
Jos todetaan, että Sveitsistä tai Euroopan unionista peräisin olevat erät,
jotka jälleenviedään Sveitsistä Euroopan unioniin ja joiden mukana on vaatimus
tenmukaisuustodistus, eivät ole voimassa olevien laatuvaatimusten mukaisia ja
että asian viivästyminen uhkaa heikentää petosten vastaisia toimenpiteitä tai vää
ristää kilpailua, väliaikaisia suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa neuvottelematta
niistä etukäteen, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan viipymättä kyseisten toi
menpiteiden toteuttamisen jälkeen.
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4.
Jos osapuolet eivät pääse 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa
sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa
tarkoitettuja toimenpiteitä toteuttanut osapuoli voi toteuttaa asianmukaisia varo
toimenpiteitä, joilla voidaan keskeyttää osittain tai kokonaan tämän liitteen mää
räysten soveltaminen.
6 artikla
Hedelmien ja vihannesten työryhmä
1.
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti perustettu hedelmien ja vihan
nesten työryhmä käsittelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon
liittyviä kysymyksiä. Se tarkastelee säännöllisin väliajoin osapuolten omien la
kien ja asetusten kehitystä tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
2.
Se laatii erityisesti tämän liitteen lisäyksen mukauttamista ja ajan tasalle
saattamista koskevia ehdotuksia, jotka se antaa komitean käsiteltäviksi.
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Lisäys 1
Liitteessä 10 olevassa 3 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusto
distuksen antamiseen valtuutetut Sveitsin tarkastuslaitokset
Qualiservice
Boîte postale 7960
CH-3001 Bern
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Lisäys 2
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LIITE 11
ELÄVIEN ELÄINTEN JA ELÄINTUOTTEIDEN KAUPPAAN SOVEL
LETTAVISTA ELÄINTEN TERVEYTTÄ JA KOTIELÄINJALOSTUSTA
KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

1 artikla
1.

Tämän liitteen I osasto koskee:

— eräiden eläintautien torjuntatoimenpiteitä ja näiden tautien ilmoitus
velvollisuutta;
— elävien eläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
kauppaa ja tuontia kolmansista maista.
2.

Tämän liitteen II osasto koskee eläintuotteiden kauppaa.

I OSASTO
ELÄVIEN ELÄINTEN, NIIDEN SIEMENNESTEEN, MUNASOLUJEN JA
ALKIOIDEN KAUPPA

2 artikla
1.
Osapuolet toteavat, että niiden eläintautien torjuntaa ja näiden tau
tien ilmoitusvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö on samankaltainen, ja
se johtaa samanlaisiin tuloksiin.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetään lisä
yksessä 1. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa
lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

3 artikla
Osapuolet sopivat, että elävien eläinten, niiden siemennesteen, munaso
lujen ja alkioiden kaupassa noudatetaan lisäyksessä 2 esitettyä lainsää
däntöä. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa lisä
yksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

4 artikla
1.
Osapuolet toteavat, että elävien eläinten, niiden siemennesteen,
munasolujen ja alkioiden kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskeva
lainsäädäntö on samankaltainen, ja se johtaa samanlaisiin tuloksiin.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetään lisä
yksessä 3. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa
lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

5 artikla
Osapuolet sopivat kotieläinjalostuksen alalla lisäyksessä 4 olevista mää
räyksistä.
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6 artikla
Osapuolet sopivat, että kolmansista maista lähtöisin olevien elävien
eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa
ja tuontia koskevat tarkastukset tapahtuvat lisäyksessä 5 olevien mää
räysten mukaisesti.

II OSASTO
ELÄINTUOTTEIDEN KAUPPA

7 artikla
Tavoite
Tämän osaston tavoitteena on helpottaa osapuolten välistä eläintuottei
den kauppaa perustamalla osapuolten kyseisiin tuotteisiin soveltamien
eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamis
järjestelmä kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi sekä
parantaa eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin liittyvää tietojen
vaihtoa ja yhteistyötä.

8 artikla
Monenväliset velvoitteet
Tällä osastolla ei rajoiteta millään tavoin osapuolten Maailman kauppa
järjestön perustamissopimuksesta ja sen liitteistä, ja erityisesti eläinten
terveyttä ja kasvien terveyttä koskevien toimenpiteiden soveltamisesta
tehdystä SPS-sopimuksesta, aiheutuvia oikeuksia tai velvoitteita.

9 artikla
Soveltamisala
1.
Tämän osaston soveltamisala rajoitetaan alunperin osapuolten lisä
yksessä 6 lueteltuihin eläintuotteisiin soveltamiin eläinten terveyttä kos
keviin toimenpiteisiin.
2.
Jollei tämän osaston lisäyksissä toisin määrätä ja rajoittamatta tä
män liitteen 20 artiklan määräysten soveltamista, tätä osastoa ei sovel
leta elintarvikelisäaineisiin (kaikki elintarvikelisäaineet ja väriaineet, val
mistuksen apuaineet, aromiaineet), säteilytykseen, vieraisiin aineisiin
(fysikaaliset vieraat aineet ja eläinlääkkeiden jäämät), pakkausmateriaa
leista irtoavista aineista peräisin oleviin kemikaaleihin, kiellettyihin ke
mikaaleihin (kielletyt elintarvikelisäaineet, valmistuksen apuaineet, kiel
letyt eläinlääkkeet jne.), elintarvikkeiden merkintöihin, lääkerehuihin ja
esiseoksiin liittyviin eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin.

10 artikla
Määritelmät
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:
a) ”eläintuotteilla” lisäyksen 6 määräysten soveltamisalaan kuuluvia
eläintuotteita,
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b) ”eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä” SPS-sopimuksen liit
teessä A olevassa 1 kohdassa määriteltyjä eläinten terveyttä eläintu
otteiden osalta koskevia toimenpiteitä,
c) ”eläinten terveyden suojelun tarkoituksenmukaisella tasolla” SPS-so
pimuksen liitteessä A olevassa 5 kohdassa eläintuotteiden osalta
määriteltyä tasoa,
d) ”toimivaltaisilla viranomaisilla”:
i) Sveitsin osalta: lisäyksessä 7 olevassa a osassa määriteltyjä viran
omaisia,
ii) Euroopan yhteisön osalta: lisäyksessä 7 olevassa b osassa mää
riteltyjä viranomaisia.

11 artikla
Mukautukset alueellisiin edellytyksiin
1.
Osapuolten välisen kaupan osalta sovelletaan 2 artiklasta johtuvia
toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan
soveltamista.
2.
Jos toinen osapuoli katsoo, että sillä on erityinen terveydellinen
asema jonkin tietyn taudin osalta, se voi pyytää tämän aseman tunnus
tamista. Kyseinen osapuoli voi myös pyytää lisätakeita, jotka koskevat
sovittuun asemaan kuuluvien eläintuotteiden tuontia. Erityisiä tauteja
koskevat takeet täsmennetään lisäyksessä 8.

12 artikla
Vastaavuus
1.
Vastaavuuden tunnustaminen edellyttää seuraavien tekijöiden arvi
ointia ja tunnustamista:
— lainsäädäntö, vaatimukset ja menettelyt sekä voimassaolevat ohjel
mat, joiden avulla valvonta on mahdollista ja joilla varmistetaan
kansallisten ja tuojamaiden vaatimusten noudattaminen,
— toimivaltais(t)en viranomais(t)en asiakirjoin vahvistettu rakenne, toi
mivalta, virkatie, toimintatavat ja käytettävissä olevat varat,
— valvontaohjelman toteuttamista ja takeiden tasoa koskevan toimival
taisen viranomaisen toiminta.
Tässä arvioinnissa osapuolet ottavat huomioon jo saadut kokemukset.
2.
Vastaavuutta sovelletaan eläintuotealoilla tai -alojen osilla eläinten
terveyttä koskeviin toimenpiteisiin, lainsäädäntöön, tarkastus- ja valvon
tajärjestelmiin tai näiden osiin tai erityislainsäädäntöön, erityisiin tarkas
tus- ja/tai hygieniavaatimuksiin.
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13 artikla
Vastaavuuden määrittäminen
1.
Määritettäessä sitä, vastaako vievän osapuolen soveltama eläinten
terveyttä koskeva toimenpide tarkoituksenmukaista eläinten terveyden
suojelun tasoa, osapuolet noudattavat menettelyä, johon kuuluvat seura
avat vaiheet:

i)

tunnistetaan eläinten terveyttä koskeva toimenpide, jonka vastaavuu
den tunnustamista haetaan,

ii) tuova osapuoli perustelee eläinten terveyttä koskevan toimenpi
teensä tavoitteet, toimittaa tässä yhteydessä olosuhteiden mukaan
arvion riskistä tai riskeistä, jo(t)ka eläinten terveyttä koskevalla toi
menpiteellä on tarkoitus ehkäistä, ja määrittelee oman tarkoituksen
mukaisen tasonsa eläinten terveyden suojelussa,

iii) vievä osapuoli osoittaa, että sen eläinten terveyttä koskeva toimen
pide vastaa tuovan osapuolen tarkoituksenmukaista eläinten tervey
den suojelun tasoa,

iv) tuova osapuoli määrittää, vastaako vievän osapuolen eläinten terve
yttä koskeva toimenpide tuovan osapuolen tarkoituksenmukaista
eläinten terveyden suojelun tasoa,

v) tuova osapuoli hyväksyy vievän osapuolen eläinten terveyttä kos
kevan toimenpiteen vastaavuuden, jos vievä osapuoli osoittaa puo
lueettomasti, että sen toimenpide vastaa tarkoituksenmukaista suoje
lun tasoa.

2.
Jos vastaavuutta ei ole tunnustettu, kauppaa voidaan käydä tuovan
osapuolen tarkoituksenmukaisen suojelun tason täyttämiseksi vaatimin
edellytyksin lisäyksen 6 mukaisesti. Vievä osapuoli voi suostua noudat
tamaan tuovan osapuolen edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
1 kohdassa määrätyn menettelyn tulosten soveltamista.

14 artikla
Eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden tunnustaminen
1.
Lisäyksessä 6 luetellaan ne alat tai alojen osat, joiden osalta vas
taavat eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet tunnustetaan tämän liit
teen voimaantulopäivänä vastaaviksi kaupan tarkoituksiin. Näiden alojen
tai alojen osien osalta eläintuotteiden kauppaa toteutetaan lisäyksessä 6
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti. Näiden lainsäädännön soveltami
sessa noudatetaan mainitussa lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityis
kohtaisia sääntöjä.

2.
Lisäyksessä 6 luetellaan myös ne alat tai alojen osat, joilla osa
puolet soveltavat poikkeavia eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 228
▼B
15 artikla
Rajatarkastukset ja tarkastusmaksut
Yhteisön ja Sveitsin välistä eläintuotteiden kauppaa koskevat tarkastuk
set toteutetaan:
a) lisäyksessä 10 olevassa A osassa tarkoitettujen määräysten mukai
sesti niiden toimenpiteiden osalta, joiden vastaavuus on tunnustettu,
b) lisäyksessä 10 olevassa B osassa tarkoitettujen määräysten mukai
sesti niiden toimenpiteiden osalta, joiden vastaavuutta ei ole tunnus
tettu;
c) lisäyksessä 10 olevassa C osassa tarkoitettujen määräysten mukai
sesti erityisten toimenpiteiden osalta;
d) lisäyksessä 10 olevassa D osassa tarkoitettujen määräysten mukai
sesti tarkastusmaksujen osalta.

16 artikla
Tarkastus
1.
Tämän osaston määräysten tehokkaaseen täytäntöönpanoon liitty
vän luottamuksen vahvistamiseksi kullakin osapuolella on oikeus suo
rittaa vievää osapuolta koskevia tarkastus- ja valvontamenettelyjä, joihin
voi kuulua:
a) vastuussa olevien viranomaisten koko valvontaohjelman tai sen osan
arviointi, mukaan lukien tarvittaessa tarkastus- ja valvontaohjelmien
tarkastelu,
b) paikalla tehtäviä tarkastuksia.
Nämä menettelyt toteutetaan lisäyksen 9 määräysten mukaisesti.
2.

Yhteisön osalta:

— yhteisö toteuttaa 1 kohdassa määrätyt tarkastus- ja valvontamenette
lyt
— jäsenvaltiot toteuttavat 15 artiklassa määrätyt rajatarkastukset.
3.
Sveitsin osalta Sveitsin viranomaiset toteuttavat 1 kohdassa mää
rätyt tarkastus- ja valvontamenettelyt sekä 15 artiklassa määrätyt rajat
arkastukset.
4.

Kumpikin osapuoli voi toisen suostumuksella:

a) antaa tarkastus- ja valvontamenettelyjensä sekä rajatarkastustensa tu
lokset ja päätelmät sellaisten maiden käyttöön, jotka eivät ole tämän
liitteen allekirjoittajapuolina, tai
b) käyttää sellaisten maiden tarkastus- ja valvontamenettelyjen sekä ra
jatarkastusten tuloksia ja päätelmiä, jotka eivät ole tämän liitteen
allekirjoittajapuolina.
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17 artikla
Tiedoksianto
1.
Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin ne eivät
koske tämän liitteen 2 ja 20 artiklan soveltamisalaan kuuluvia toimen
piteitä.
2.

Osapuolet ilmoittavat toisilleen:

— 24 tunnin kuluessa eläinten terveyttä koskevan tilanteen merkittä
vistä muutoksista,
— mahdollisimman nopeasti muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tauteja
tai uusia tauteja koskevista epidemiologiselta kannalta merkittävistä
muutoksista,
— eläintautien torjumiseksi tai hävittämiseksi tai kansanterveyden suo
jelemiseksi toteutettujen niiden vastaavien eläinten terveyttä kos
kevien toimenpiteiden perusvaatimusten lisäksi toteutetuista toimen
piteistä ja kaikista ennalta ehkäisyä koskeviin sääntöihin, rokotusta
koskevat säännöt mukaan lukien, liittyvistä muutoksista.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset tehdään kirjallisesti lisä
yksessä 11 vahvistetuille yhteyselimille.
4.
Jos osapuolet ovat vakavasti huolissaan kansanterveyteen tai eläin
ten terveyteen liittyvistä kiireellisistä kysymyksistä, ne voivat antaa li
säyksessä 11 vahvistetuille yhteyselimille suullisen ilmoituksen, joka on
vahvistettava kirjallisesti 24 tunnin kuluessa.
5.
Jos jompikumpi osapuoli on vakavasti huolissaan kansantervey
teen tai eläinten terveyteen liittyvästä vaarasta, tilanteesta järjestetään
pyydettäessä kuuleminen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa
14 päivän kuluessa. Tällaisissa tilanteissa kumpikin osapuoli toimittaa
kaikki välttämättömät tiedot, joilla voidaan välttää kaupan häiriöitä ja
päästä molempien osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

18 artikla
Tietojen vaihto sekä tutkimusten ja tieteellisen tiedon esittäminen
1.
Osapuolet vaihtavat tämän osaston täytäntöönpanoa koskevia tie
toja yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla takeiden antamiseksi, kes
kinäisen luottamuksen aikaansaamiseksi ja valvottujen ohjelmien tehok
kuuden osoittamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan tar
vittaessa ottaa käyttöön virkamiesvaihto.
2.
Osapuolten vastaavissa eläinten terveyttä koskevissa toimenpiteissä
tapahtuneita muutoksia ja muita asiaankuuluvia kysymyksiä koskevien
tietojen vaihtoon kuuluu erityisesti:
— mahdollisuus tarkastella oikeussääntöjen tai vaatimusten muutoseh
dotuksia, jotka voivat vaikuttaa tähän osastoon, ennen muutosten
vahvistamista. Toisen osapuolen pyynnöstä asiaa voidaan tarvitta
essa käsitellä eläinlääkintäalan sekakomiteassa:
— tietojen toimittaminen uusimmasta eläintuotteiden kauppaan vaikut
tavasta kehityksestä,
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— tietojen toimittaminen 16 artiklassa määrättyjen tarkastusmenettely
jen tuloksista.
3.
Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden näkemysten tai vaatimusten
tueksi toimitetaan asiakirjat tai tieteelliset tiedot toimivaltaisille tieteel
lisille elimille. Nämä elimet arvioivat tällaiset tiedot hyvissä ajoin ja
toimittavat tarkastelunsa tulokset molemmille osapuolille.
4.
Lisäyksessä 11 vahvistetaan yhteyselimet tätä tietojen vaihtoa
varten.

III OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla
Eläinlääkintäalan sekakomitea
1.
Perustetaan osapuolten edustajista muodostuva eläinlääkintäalan
sekakomitea. Se tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöön
panoon liittyviä kysymyksiä. Se vastaa lisäksi kaikista tässä liitteessä
määrätyistä tehtävistä.
2.
Eläinlääkintäalan sekakomitealla on päätösvalta tässä liitteessä
määrätyissä tapauksissa. osapuolet panevat eläinlääkintäalan sekakomi
tean päätöksen täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.
3.
Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee säännöllisin väliajoin
osapuolten tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan kansallisen lainsää
dännön ja säännöstön kehitystä. Se voi päättää tämän liitteen lisäysten
muutoksista, erityisesti niiden mukauttamiseksi ja ajan tasalle saattami
seksi.
4.
Eläinlääkintäalan sekakomitea antaa lausuntonsa yhteisellä sopi
muksella.
5.
Eläinlääkintäalan sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä. Eläin
lääkintäalan sekakomitea voidaan kutsua koolle tarvittaessa jomman
kumman osapuolen pyynnöstä.
6.
Eläinlääkintäalan sekakomitea voi muodostaa osapuolten asiantun
tijoista koostuvia teknisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on tunnistaa tästä
liitteestä johtuvat tekniset ja tieteelliset kysymykset ja käsitellä niitä.
Kun tarvitaan erityistä asiantuntemusta, eläinlääkintäalan sekakomitea
voi myös perustaa tilapäisiä, erityisesti tieteellisiä, teknisiä työryhmiä,
joiden jäseninä voi olla myös muita kuin osapuolten edustajia.

20 artikla
Suojalauseke
1.
Jos Euroopan yhteisö tai Sveitsi aikoo toteuttaa suojatoimenpiteitä
toista osapuolta kohtaan, se ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle etukäteen.
Rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta toteuttaa heti aiotut toimenpi
teet, komission toimivaltaiset yksiköt ja Sveitsin toimivaltaiset viran
omaiset neuvottelevat asiasta viipymättä asianmukaisten ratkaisujen löy
tämiseksi. Tarvittaessa asiaa voidaan käsitellä sekakomiteassa toisen
osapuolen pyynnöstä.
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2.
Jos joku Euroopan yhteisön jäsenvaltio aikoo toteuttaa väliaikaisia
suojatoimenpiteitä Sveitsiä kohtaan, se ilmoittaa siitä Sveitsille etukä
teen.
3.
Jos yhteisö päättää toteuttaa suojatoimenpiteitä jotakin Euroopan
yhteisön jäsenvaltion aluetta tai kolmatta maata kohtaan, toimivaltainen
yksikkö ilmoittaa siitä Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille mahdolli
simman nopeasti. Tarkasteltuaan tilannetta Sveitsi soveltaa tästä päätök
sestä johtuvia toimenpiteitä paitsi, jos se arvioi, että nämä toimenpiteet
eivät ole perusteltuja. Jälkimmäisessä tilanteessa sovelletaan 1 kohdan
määräyksiä.
4.
Jos Sveitsi päättää toteuttaa suojatoimenpiteitä jotakin kolmatta
maata kohtaan, se ilmoittaa siitä komission toimivaltaisille yksiköille
mahdollisimman nopeasti. Rajoittamatta Sveitsin mahdollisuutta toteut
taa heti aiotut toimenpiteet, komission ja Sveitsin toimivaltaiset yksiköt
neuvottelevat asiasta viipymättä asianmukaisten ratkaisujen löytämisek
si. Tarvittaessa asiaa voidaan käsitellä sekakomiteassa toisen osapuolen
pyynnöstä.
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Lisäys 1
TOIMENPITEET SAIRAUKSIEN TORJUMISEKSI JA ILMOITTAMISEKSI
I. Suu- ja sorkkatauti
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisö

1.

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29 päivänä 1.
syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sork
kataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä pää
tösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja
direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306,
22.11.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muutta
misesta tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisten laborato
2.
rioiden osalta 16 päivänä elokuuta 2005 tehdyllä ko
mission päätöksellä 2005/615/EY

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä
heinäkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40), ja
erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a § (erittäin tarttuvien eläin
kulkutautien torjumista koskevat toimenpiteet, torjun
nan tavoitteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanomää
räykset, kansainvälinen yhteistyö)

3.

Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä maa
liskuuta 2006 (RS 172.216.1), ja erityisesti sen
8 § (vertailulaboratorio, suu- ja sorkkataudin rekis
teröinti, valvonta ja rokotteiden käyttöön saattaminen)

Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401), ja
erityisesti sen 2 § (erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit),
49 § (eläimille patogeenisten mikro-organismien kä
sittely), 73 ja 74 § (puhdistus ja desinfiointi),
77–98 § (erittäin tarttuvia eläinkulkutauteja koskevat
yhteiset säännökset), 99–103 § (suu- ja sorkkataudin
torjumista koskevat erityissäännökset)

B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Komissio ja Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittavat toisilleen aikomuksesta
toteuttaa hätärokotuksia. Jos tilanne on erittäin kiireellinen, ilmoitetaan tehty
päätös ja sen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Joka ta
pauksessa eläinlääkintäalan sekakomitea aloittaa kuulemiset mahdollisimman
nopeasti.
2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 § :n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston Internet-sivus
tolla.
3. Yhteinen vertailulaboratorio suu- ja sorkkatautiviruksen tunnistamista varten
on The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Yhdistynyt kunin
gaskunta. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista.
Laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 2003/85/EY
liitteessä XVI.
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II. Klassinen sikarutto
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Sveitsi

Euroopan unioni

Neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päi 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a § (erittäin
vänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä
tarttuvien eläinkulkutautien torjumista koskevat toimenpiteet,
klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL L 316,
torjunnan tavoitteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanomääräykset,
1.12.2001, s. 5).
kansainvälinen yhteistyö)
2. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995,
(OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen 2 § (erittäin tarttuvat eläin
kulkutaudit) 40–47 § (jätteiden hävittäminen ja hyödyntäminen),
49 § (eläimille patogeenisten mikro-organismien käsittely), 73 ja
74 § (puhdistus ja desinfiointi), 77–98 § (erittäin tarttuvia eläin
kulkutauteja koskevat yhteiset määräykset), 116–121 § (sikaru
ton toteaminen teurastuksen yhteydessä, sikaruton torjunta)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organisaatiosta,
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999 (Org DFE; RS 172.216.1),
ja erityisesti sen 8 § (vertailulaboratorio)
4. Asetus eläinten sivutuotteiden hävittämisestä, annettu 25 päivänä
toukokuuta 2011 (OESPA; RS 916.441.22)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Komissio ja Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittavat toisilleen aikomuksesta
toteuttaa hätärokotuksia. Asiasta neuvotellaan eläinlääkintäalan sekakomite
assa mahdollisimman pian.
2. Tarvittaessa ja eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 117 §:n 5 momentin
mukaisesti Sveitsin eläinlääkintävirasto antaa tekniset täytäntöönpanosäännök
set torjunta- ja valvontavyöhykkeiltä peräisin olevan lihan leimaamisen ja
käsittelyn osalta.
3. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 121 §:n mukaisesti Sveitsillä on direk
tiivin 2001/89/EY 15 ja 16 artiklan mukainen suunnitelma klassisen sikaruton
hävittämiseksi luonnonvaraisesta sikakannasta.
4. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 §:n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston internet-sivustol
la.
5. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 2001/89/EY 21 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.
6. Tarvittaessa Sveitsin eläinlääkintävirasto laatii eläinkulkutaudeista annetun
asetuksen 89 §:n 2 momentin mukaisesti tekniset täytäntöönpanosäännökset
sikojen serologisen valvonnan osalta torjunta- ja valvontavyöhykkeillä pää
töksen 2002/106/EY (2) liitteessä olevan IV luvun mukaisesti.
7. Yhteinen vertailulaboratorio klassisen sikaruton tunnistamista varten on Ins
titut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17,
D-30559, Hannover, Saksa. Sveitsi suorittaa laboratorion tässä ominaisuudessa
suorittamista toimista sille aiheutuvat kustannukset. Laboratorion tarkoituk
sesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 2001/89/EY liitteessä IV.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
(2) Komission päätös 2002/106/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2002, klassisen sikaruton
toteamisessa käytettäviä diagnostisia menettelyjä, näytteenottomenetelmiä ja laboratorio
testien tulosten arviointikriteereitä koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä
(EYVL L 39, 9.2.2002, s. 71).
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III. Afrikkalainen sikarutto
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä ke 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a
säkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton
§ (erittäin tarttuvien eläinkulkutautien torjumista kos
torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Te
kevat toimenpiteet, torjunnan tavoitteet) ja 57 § (tekni
schenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL
set täytäntöönpanomääräykset, kansainvälinen yhteis
L 192, 20.7.2002, s. 27).
työ)
2. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995, (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen 2 §
(erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit) 40–47 § (jätteiden
hävittäminen ja hyödyntäminen), 49 § (eläimille pato
geenisten mikro-organismien käsittely), 73 ja 74 §
(puhdistus ja desinfiointi), 77–98 § (erittäin tarttuvia
eläinkulkutauteja koskevat yhteiset määräykset),
116–121 § (sikaruton toteaminen teurastuksen yhtey
dessä, sikaruton torjunta)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999 (Org
DFE; RS 172.216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailula
boratorio)
4. Asetus eläinten sivutuotteiden hävittämisestä, annettu
25 päivänä toukokuuta 2011 (OESPA; RS 916.441.22)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Euroopan unionin vertailulaboratorio afrikkalaisen sikaruton tunnistamista var
ten on Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Mad
rid, Espanja. Sveitsi suorittaa laboratorion tässä ominaisuudessa suorittamista
toimista sille aiheutuvat kustannukset. Laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä
säädetään direktiivin 2002/60/EY liitteessä V.
2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 §:n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston internet-sivustol
la.
3. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 89 §:n 2 momentin mukaisesti Sveitsin
eläinlääkintävirasto antaa tarvittaessa tekniset täytäntöönpanosäännökset afrik
kalaisen sikaruton diagnoosimenetelmien osalta päätöksen 2003/422/EY (2)
säännösten mukaisesti.
4. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 2002/60/EY 20 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
(2) Komission päätös 2003/422/EY, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, afrikkalaisen sika
ruton taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (EUVL L 143, 11.6.2003, s. 35).
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IV. Afrikkalainen hevosrutto
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisö

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huh 1. Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä hei
tikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä
näkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19),
tuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40), ja eri
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna kuulemismenet
tyisesti sen 1, 1 a ja 9 a § (erittäin tarttuvien eläinkul
telyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston
kutautien torjumista koskevat toimenpiteet, torjunnan
säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä ko
tavoitteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanomääräykset,
missiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mu
kansainvälinen yhteistyö)
kauttamisesta päätökseen 1999/468/EY 14 päivänä huhti
kuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/ 2. Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401), ja
erityisesti sen 2 § (erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit),
49 § (eläimille patogeenisten mikro-organismien käsit
tely), 73 ja 74 § (puhdistus ja desinfiointi),
77–98 § (erittäin tarttuvia eläinkulkutauteja koskevat
yhteiset säännökset), 112–115 § (afrikkalaisen hevos
ruton torjumista koskevat erityissäännökset)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 kesäkuuta 1999, sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna 10 päivänä maaliskuuta
2006 (RS 172.216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailulabo
ratorio)
B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Jos Sveitsissä todetaan poikkeuksellisen vakava eläinkulkutauti, eläinlääkintä
alan sekakomitea kokoontuu tarkastelemaan tilannetta. Sveitsin toimivaltaiset
viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän tarkastelun
tulosten perusteella.

2. Yhteinen vertailulaboratorio afrikkalaisen hevosruton tunnistamista varten on
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espanja. Sveitsi vastaa sille
tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Laboratorion tarkoituksesta
ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/35/ETY liitteessä III.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, eri
tyisesti direktiivin 92/35/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista annetun lain 57 § :n
perusteella.

4. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 § :n mukaisesti toimin
tasuunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston Internet-sivus
tolla.

▼M16
V. Lintuinfluenssa
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä jou 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
lukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan tor
1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a
jumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL
§ (erittäin tarttuvien eläinkulkutautien torjumista kos
L 10, 14.1.2006, s. 16).
kevat toimenpiteet, torjunnan tavoitteet) ja 57 § (tekni
set täytäntöönpanomääräykset, kansainvälinen yhteis
työ)
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 1 päivää syyskuuta 2009.
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Sveitsi

Euroopan unioni

2. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916401), ja erityisesti sen 2 §
(erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit), 49 § (eläimille pa
togeenisten mikro-organismien käsittely), 73 ja 74 §
(puhdistus ja desinfiointi), 77–98 § (erittäin tarttuvia
eläinkulkutauteja koskevat yhteiset määräykset),
122–125 § (lintuinfluenssaa koskevat erityistoimenpi
teet)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999 (Org
DFE; RS 172 216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailula
boratorio)
B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Euroopan unionin vertailulaboratorio lintuinfluenssan tunnistamista varten on
Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB,
Yhdistynyt kuningaskunta. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien
toimien kuluista. Laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin
2005/94/EY liitteessä VII olevassa 2 kohdassa.
2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 §:n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston internetsivustolla.
3. Paikalla toteutettavat tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle,
erityisesti direktiivin 2005/94/EY 60 artiklan ja eläinkulkutaudeista säädetyn
lain 57 §:n perusteella.

▼M21
VI. Newcastlen tauti
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Sveitsi

Euroopan unioni

Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä hei 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a
näkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin
§ (erittäin tarttuvien eläinkulkutautien torjumista kos
torjumiseksi (EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1).
kevat toimenpiteet, torjunnan tavoitteet) ja 57 § (tekni
set täytäntöönpanomääräykset, kansainvälinen yhteis
työ)
2. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995, (LFE; RS 916.401), ja erityisesti sen 2 §
(erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit), 40–47 § (jätteiden
hävittäminen ja hyödyntäminen), 49 § (eläimille pato
geenisten mikro-organismien käsittely), 73 ja 74 §
(puhdistus ja desinfiointi), 77–98 § (erittäin tarttuvia
eläinkulkutauteja koskevat yhteiset määräykset),
122–125 § (Newcastlen tautia koskevat erityistoimen
piteet)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999 (Org
DFE; RS 172.216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailula
boratorio)
4. Sveitsin eläinlääkintäviraston ohje (tekninen direktiivi),
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1989, kyyhkysten para
myksovirusten torjunnasta (Bull. Off. vét. féd. 90 (13)
s. 113 (rokotukset jne.)
5. Asetus eläinten sivutuotteiden hävittämisestä, annettu
25 päivänä toukokuuta 2011 (OESPA; RS 916.441.22).

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Euroopan unionin vertailulaboratorio Newcastlen taudin tunnistamista varten
on Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB,
Yhdistynyt kuningaskunta. Sveitsi suorittaa laboratorion tässä ominaisuudessa
suorittamista toimista sille aiheutuvat kustannukset. Laboratorion tarkoituk
sesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/66/ETY liitteessä V.

2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 §:n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston internet-sivustol
la.

3. Direktiivin 92/66/ETY 17 ja 19 artiklassa säädetyistä ilmoituksista vastaa
eläinlääkintäalan sekakomitea.

4. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 92/66/ETY 22 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.

▼M16
VII. Kalojen ja nilviäisten taudit
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lo 1.
kakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuot
teisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaa
timuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemi
sestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).

Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinä
kuuta 1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 1, 1
aja 10 § (eläinkulkutautien torjumista koskevat toi
menpiteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanomääräyk
set, kansainvälinen yhteistyö)

2.

Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916401), ja erityisesti sen 3 ja
4 § (tarkoitetut eläinkulkutaudit), 18 a § (kalankas
vatusyksiköiden rekisteröinti), 61 § (kalastusluvan
haltijan ja kalastuksen valvonnan vastuuelinten vel
voitteet), 62–76 § (yleiset torjuntatoimenpiteet),
275–290 § (kalatauteja koskevat erityistoimenpiteet,
diagnostinen laboratorio)

B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Eurooppalaisen tavallisen osterin kasvatusta ei nykyisin harjoiteta Sveitsissä.
Jos bonamioosia tai marteilioosia ilmenee, Sveitsin eläinlääkintävirasto sitou
tuu toteuttamaan tarvittavat Euroopan unionin lainsäädännön mukaiset hätä
toimenpiteet eläinkulkutaudeista annetun lain 57 §:n perusteella.

2. Kala- ja nilviäistautien torjumiseksi Sveitsi soveltaa eläinkulkutaudeista annet
tua asetusta, erityisesti sen 61 §:ää (kalastusluvan haltijan ja kalastuksen val
vonnan vastuuelinten velvoitteet), 62–76 §:ää (yleiset torjuntatoimenpiteet),
275–290 §:ää (kalatauteja koskevat erityistoimenpiteet, diagnostinen laborato
rio) ja 291 §:ää (valvottavat eläinkulkutaudit).

3. Euroopan unionin vertailulaboratorio äyriäisten tautien tunnistamista varten on
Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymo
uth Laboratory, Yhdistynyt kuningaskunta. Euroopan unionin vertailulabora
torio kalatautien tunnistamista varten on National Veterinary Institute, Techni
cal University of Denmark, Hangøvej 2, 8200 Århus, Tanska. Euroopan
unionin vertailulaboratorio nilviäisten tautien tunnistamista varten on Labora
toire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Ranska. Sveitsi vastaa sille
tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Laboratorioiden tarkoituk
sesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 2006/88/EY liitteen VI osassa I.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 1 päivää syyskuuta 2009.
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4. Paikalla toteutettavat tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle,
erityisesti direktiivin 2006/88/EY 58 artiklan ja eläinkulkutaudeista annetun
lain 57 §:n perusteella.

▼M21
VIII. Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/ 1. Asetus eläinten suojelusta, annettu 23 päivänä huhti
kuuta 2008 (OPAn; RS 455.1), ja erityisesti sen 184
2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tart
§ (tainnutusmenetelmät)
tuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, val
vontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
L 147, 31.5.2001, s. 1).
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
3. Elintarvikelaki, annettu 9 päivänä lokakuuta 1992
(LDAI; RS 817.0), ja erityisesti sen 24 § (tarkastus
ja näytteiden otto) ja 40 § (elintarvikkeiden valvonta)
4. Sisäministeriön asetus eläinperäisistä elintarvikkeista,
annettu 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS
817.022.108), ja erityisesti sen 4 ja 7 § (ruhon osat,
joiden käyttö on kielletty)
5. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995, (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen 6 §
(määritelmät ja lyhenteet), 36 § (elinkeinolupa), 61 §
(ilmoitusvelvollisuus), 130 § (Sveitsin karjan valvonta),
175–181 § (tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat),
297 § (valtakunnallinen täytäntöönpano), 301 § (kan
tonin eläinlääkärin tehtävät), 303 § (virallisten eläinlää
kärien koulutus ja jatkokoulutus) ja 312 § (diagnoo
silaboratoriot)
6. Asetus rehukirjasta, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999
(OLALA; RS 916.307.1), ja erityisesti sen 28 § (kar
jaeläimille tarkoitettujen rehujen kuljetus), liitteen 1 osa
9 (maaeläintuotteet), osa 10 (kalat ja muut vesieläimet
sekä niistä valmistetut tuotteet ja sivutuotteet) ja liite 4
(kiellettyjen aineiden luettelo)
7. Asetus eläinten sivutuotteiden hävittämisestä, annettu
25 päivänä toukokuuta 2011 (OESPA; RS 916.441.22)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Euroopan unionin vertailulaboratorio tarttuvien spongiformisten enkefalopati
oiden (TSE:t) tunnistamista varten on the Veterinary Laboratories Agency
(VLA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Yhdis
tynyt kuningaskunta. Sveitsi suorittaa laboratorion tässä ominaisuudessa suo
rittamista toimista sille aiheutuvat kustannukset. Laboratorion tarkoituksesta ja
tehtävistä säädetään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevassa B
luvussa.

2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 57 §:n mukaisesti hätä
suunnitelma TSE:iden torjuntatoimenpiteitä varten.

3. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 12 artiklan mukaisesti jokainen Euroopan
unionin jäsenvaltioissa oleva eläin, jonka epäillään sairastuneen TSE:hen,
asetetaan virallisesti karanteeniin siihen asti kun toimivaltaisen viranomaisen
suorittaman kliinisen ja epidemiologisen tutkimuksen tulokset ovat tiedossa,
tai se teurastetaan virallisessa valvonnassa tehtävää laboratoriotutkimusta var
ten.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 239
▼M21
Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 179 b ja 180 a §:n mukaisesti Sveitsi
on kieltänyt sellaisten eläinten teurastuksen, joilla epäillään olevan TSE. Epäi
lyksen alaiset eläimet on teurastettava verta vuodattamatta ja poltettava. Nii
den aivot on tutkittava sveitsiläisessä TSE-vertailulaboratoriossa.
Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 10 §:n mukaisesti Sveitsi on ottanut
käyttöön nautojen tunnistamisessa pysyvän järjestelmän, jonka avulla voidaan
löytää emoeläimet ja alkuperäkarja sekä todeta, että naudat eivät ole naudan
spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) sairastuneiksi epäiltyjen naaraiden jäl
keläisiä tai siihen sairastuneiksi todettuja.
Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 179 c §:n mukaisesti Sveitsi lopettaa
viimeistään tuotantovaiheen lopussa BSE-tartunnan saaneet eläimet sekä
kaikki nautaeläimet, jotka ovat syntyneet vuotta ennen tartunnan saaneen
eläimen syntymää sekä vuosi tartunnan saaneen eläimen syntymän jälkeen
ja jotka kyseisenä aikana kuuluivat samaan laumaan, sekä kaikki tartunnan
saaneiden naaraiden suorat jälkeläiset, jotka ovat syntyneet taudinmääritystä
edeltäneinä kahtena vuonna.
4. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 180 b §:n mukaisesti Sveitsi lopettaa
scrapie-tartunnan saaneet eläimet, niiden emät, tartunnan saaneiden emien
suorat jälkeläiset sekä kaikki muut lauman lampaat ja vuohet seuraavia lukuun
ottamatta:
— lampaita, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli eikä yhtään VRQ-alleelia, ja
— alle kahden kuukauden ikäisiä eläimiä, jotka on tarkoitettu yksinomaan
teurastettavaksi. Näiden eläinten pää ja vatsaontelon elimet hävitetään
eläinten sivutuotteiden hävittämisestä annetun asetuksen (OESPA) sään
nösten mukaisesti.
Kun kyseessä on vähälukuinen rotu, lauman hävittämisestä voidaan poikke
uksellisesti luopua. Tällöin lauma asetetaan virallisen eläinlääkärin valvontaan
kahdeksi vuodeksi, jonka aikana lauman eläimet tutkitaan kliinisesti kahdesti
vuodessa. Jos eläimiä toimitetaan tämän kauden aikana teurastettavaksi, niiden
päät, mukaan lukien risat (tonsillat), analysoidaan Sveitsin TSE-vertailulabo
ratorioissa.
Näitä toimenpiteitä tarkistetaan eläinten terveyden seurannasta saatujen tulos
ten perusteella. Seurantakautta pidennetään, jos laumassa havaitaan uusi tau
titapaus.
Jos lampaassa tai vuohessa vahvistetaan BSE, Sveitsi sitoutuu toteuttamaan
asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII säädetyt toimenpiteet.
5. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan mukaisesti Euroopan unionin jäsen
valtiot kieltävät muunnettujen eläinproteiinien käytön elintarvikkeiden tuotan
toa varten tarhattujen, lihotettujen tai kasvatettujen eläinten ruokinnassa. Eu
roopan unionin jäsenvaltioissa sovelletaan johdettujen eläinproteiinien täyttä
käyttökieltoa märehtijöiden ruokinnassa.
Eläinten sivutuotteiden hävittämisestä annetun asetuksen (OESPA) 27 §:n
mukaisesti Sveitsi on kieltänyt kaiken eläinproteiinin käytön kasvatuseläinten
ruokinnassa.
6. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan ja liitteessä III olevan A luvun
mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltiot ottavat käyttöön vuotuisen BSEseurantaohjelman. Ohjelmaan sisältyy BSE-pikatesti kaikille yli 24 kuukauden
ikäisille hätäteurastetuille, tilalla kuolleille tai ante mortem -tarkastuksessa
sairaiksi havaituille naudoille sekä kaikille yli 30 kuukauden ikäisille ihmis
ravinnoksi teurastetuille eläimille.
Sveitsissä käytettävät BSE-pikatestit on lueteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001
liitteessä X olevassa C luvussa.
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Eläinkulkutauteja koskevan asetuksen 179 §:n mukaisesti Sveitsissä suorite
taan pakollinen BSE-pikatesti kaikille yli 30 kuukauden ikäisille hätäteuras
tetuille, tilalla kuolleille tai ante mortem -tarkastuksessa sairaiksi havaituille
naudoille sekä kaikille yli 30 kuukauden ikäisille ihmisravinnoksi teuras
tetuille naudoille.

7. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan ja sen liitteessä III olevan A luvun
mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltiot ottavat käyttöön vuotuisen scrapieseurantaohjelman.

Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 177 §:n mukaisesti Sveitsi on ottanut
käyttöön yli 12 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien TSE:iden valvonta
ohjelman. Hätäteurastetut, tilalla kuolleet tai ante mortem -tarkastuksessa sai
raiksi havaitut eläimet sekä ihmisravinnoksi teurastetut eläimet tarkastettiin
kesäkuusta 2004 heinäkuuhun 2005 ulottuvalla kaudella. Koska kaikki näyt
teet osoittautuivat BSE-negatiivisiksi, näytteitä otetaan seurantatarkoituksia
varten sairaiksi epäillyistä eläimistä, hätäteurastetuista eläimistä ja tilalla kuol
leista eläimistä.

Eläinlääkintäalan sekakomitea käsittelee uudelleen lampaiden ja vuohien TSEseurantaa koskevan lainsäädännön samankaltaisuuksien tunnustamista.

8. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklassa, liitteessä III olevassa B luvussa ja
liitteessä IV olevassa 3.III kohdassa tarkoitettu tiedottaminen kuuluu eläinlää
kintäalan sekakomitean tehtäviin.

9. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekako
mitean vastuulla, erityisesti asetuksen (EY) N:o 999/2001 21 artiklan ja eläin
kulkutaudeista annetun lain 57 §:n mukaisesti.

C. LISÄTIEDOT
1. Tammikuun 1 päivästä 2003 alkaen ja eläinten sivutuotteiden hävittämisestä
aiheutuviin kustannuksiin myönnettävistä tuista 10 päivänä marraskuuta 2004
annetun asetuksen (RS 916.407) mukaisesti Sveitsi on ottanut käyttöön talou
dellisen kannustimen niitä maatiloja varten, joilla naudat ovat syntyneet, ja
niitä teurastamoja varten, joissa naudat teurastetaan, mikäli ne noudattavat
voimassa olevissa säädöksissä eläinten siirroille säädettyjä ilmoitusmenettely
jä.

2. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 8 artiklan ja liitteessä XI olevan 1 kohdan
mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltiot keräävät ja tuhoavat erikseen mää
ritellyn riskiaineksen.

Naudoista saatavan riskiaineksen luetteloon kuuluvat seuraavat: kallo lukuun
ottamatta alaleukaa mutta aivot ja silmät mukaan luettuina sekä yli 12 kuu
kauden ikäisten nautaeläinten selkäydin, selkäranka lukuun ottamatta häntäni
kamia ja kaulanikamien, rintanikamien ja lannerangan nikamien oka- ja poik
kihaarakkeita ja ristiluun keskiharjua (crista sacralis mediana) sekä ristiluun
”siipiä” mutta mukaan lukien takajuuren hermosolmu ja yli 24 kuukauden
ikäisten nautaeläinten selkäydin sekä kaikenikäisten nautaeläinten risat (ton
sillat), suolisto pohjukaissuolesta peräsuoleen ja suolilieve.

Lampaista ja vuohista saatavan riskiaineksen luetteloon kuuluvat seuraavat:
yli 12 kuukauden ikäisten tai sellaisten lampaiden ja vuohien, joiden ikenistä
on puhjennut pysyvä etuhammas, kallo, aivot ja silmät mukaan luettuina, risat
(tonsillat) ja selkäydin, sekä kaikenikäisten lampaiden ja vuohien perna ja
sykkyräsuoli (ileum).
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Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 179 d §:n ja eläinperäisistä elintarvik
keista annetun asetuksen 4 §:n mukaisesti Sveitsi on ottanut käyttöön menet
telyn erikseen määritellyn riskiaineksen poistamiseksi eläinten ja ihmisten
ravintoketjusta. Naudoista saatavan erikseen määritellyn riskiaineksen luette
loon kuuluvat erityisesti yli 30 kuukauden ikäisten eläinten selkäranka sekä
kaikenikäisten eläinten risat (tonsillat), suolisto pohjukaissuolesta peräsuoleen
ja suolilieve.
Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 180 c §:n ja eläinperäisistä elintarvik
keista annetun asetuksen 4 §:n mukaisesti Sveitsi on ottanut käyttöön menet
telyn erikseen määritellyn riskiaineksen poistamiseksi eläinten ja ihmisten
ravintoketjusta. Lampaista ja vuohista saatavan erikseen määritellyn riskiai
neksen luetteloon kuuluvat erityisesti aivot, joita ei ole poistettu kallosta,
selkäydin ja kovakalvo (Dura mater) sekä yli 12 kuukauden ikäisten eläinten
tai eläinten, joiden ikenistä on puhjennut pysyvä etuhammas, risat (tonsillat)
ja kaiken ikäisten eläinten perna ja sykkyräsuoli (ileum).
3. Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (1) ja asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2)
vahvistetaan terveyssäännöt, jotka koskevat eläinten sivutuotteita, joita ei
ole tarkoitettu ihmisravinnoksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Eläinten sivutuotteiden tuhoamisesta annetun asetuksen 22 §:n mukaisesti
Sveitsissä poltetaan luokkaan 1 kuuluvat eläinten sivutuotteet, erikseen mää
ritetyt riskiainekset ja tilalla kuolleet eläimet mukaan luettuina.

▼M9
IX. Lampaiden bluetongue -tauti
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Sveitsi

Euroopan yhteisö

Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä mar 1. Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä hei
näkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
raskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hä
tuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40), ja eri
vittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä
tyisesti sen 1, 1 a ja 9 a § (erittäin tarttuvien eläinkul
kutautien torjumista koskevat toimenpiteet, torjunnan
tavoitteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanomääräykset,
kansainvälinen yhteistyö)
2. Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401), ja
erityisesti sen 2 § (erittäin tarttuvat eläinkulkutaudit),
73 ja 74 § (puhdistus ja desinfiointi), 77–98 § (erittäin
tarttuvia eläinkulkutauteja koskevat yhteiset määräyk
set), 126 ja 127 § (muita erittäin tarttuvia eläinkulku
tauteja koskevat yhteiset määräykset)
3. Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 kesäkuuta 1999, sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna 10 päivänä maaliskuuta
2006 (RS 172.216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailulabo
ratorio)
B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Yhteisön vertailulaboratorio lampaan bluetongue -taudin tunnistamista varten
on AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirb
right, Woking, Surrey GU24 ONF, Yhdistynyt kuningaskunta. Sveitsi vastaa
sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Laboratorion tarkoituk
sesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 2000/75/ETY liitteessä II olevassa B
luvussa.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä
lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuot
teiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).
(2) Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuot
teiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta
tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista
eläinlääkärintarkastuksista ratatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).
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2. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 § :n mukaisesti hätä
suunnitelma, joka on julkaistu Sveitsin eläinlääkintäviraston Internet-sivustol
la.
3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, eri
tyisesti direktiivin 2000/75/EY 17 artiklan ja eläinkulkutaudeista säädetyn lain
57 § :n perusteella.
X. Zoonoosit
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisö

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003,
salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta
tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta
(EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1)
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/
EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen
zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvos
ton päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston
direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta (EUVL L 325,
12.12.2003, s. 31)

Sveitsi

1. Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä hei
näkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40)
2. Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401)
3. Elintarvikelaki (LDAI), annettu 9 päivänä lokakuuta
1992, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16 päi
vänä joulukuuta 2005 (RS 817.0)
4. Asetus elintarvikkeista (ODAlOUs), annettu 23 päivänä
marraskuuta 2005 (RS 817.02)
5. Sisäministeriön asetus hygieniasta (OHyg), annettu
23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 817.024.1)
6. Laki ihmisten tartuntatautien torjunnasta (tartuntatauti
laki), annettu 18 päivänä joulukuuta 1970, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä maaliskuuta
2003 (RS 818.101)
7. Asetus ihmisten tartuntatautien ilmoittamisesta (ilmoit
tamista koskeva asetus), annettu 13 päivänä tammi
kuuta 1999, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
15 päivänä joulukuuta 2003 (RS 818.141.1)

B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Yhteisön vertailulaboratoriot ovat seuraavat:
— Yhteisön vertailulaboratorio zoonoosien analysointia ja testausta varten
(salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Alankomaat
— Yhteisön vertailulaboratorio merellisten biotoksiinien valvontaa varten:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)
E-36200 Vigo
Espanja
— Yhteisön vertailulaboratorio simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen
valvontaa varten:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture
Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Yhdistynyt kuningaskunta
— Yhteisön vertailulaboratorio Listeria monocytogenes -bakteerin valvontaa
varten:
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des ali
ments et sur les procédés agroalimentaires
(LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Ranska
— Yhteisön vertailulaboratorio koagulaasipositiivisten stafylokokkien, mu
kaan lukien Staphylococcus aureus, valvontaa varten:
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AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des ali
ments et sur les procédés agroalimentaires
(LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Ranska
— Yhteisön vertailulaboratorio Escherichia coli -bakteerin, mukaan lukien
verosytotoksinen E. coli (VTEC), valvontaa varten:
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
— Yhteisön vertailulaboratorio kampylobakteerin valvontaa varten:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Ruotsi
— Yhteisön vertailulaboratorio loisten (erityisesti Trichinella, Echinococcus
ja Anisakis) valvontaa varten:
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
— Yhteisön vertailulaboratorio mikrobilääkeresistenssin valvontaa varten:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK - 1790 København V
Tanska
2. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Näiden
laboratorioiden toiminnasta ja tehtävistä säädetään rehu- ja elintarvikelainsää
dännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuu
den varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhti
kuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
3. Sveitsi toimittaa komissiolle joka vuoden toukokuun loppuun mennessä ra
portin zoonoosien suuntauksista ja lähteistä, zoonoosien aiheuttajista sekä
mikrobilääkeresistenssistä, mukaan luettuina tiedot, jotka on kerätty direktiivin
2003/99/EY 4, 7 ja 8 artiklan mukaisesti edeltävän vuoden aikana. Raportti
sisältää myös asetuksen (EY) N:o 2160/2003 3 artiklan 2 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetut tiedot. Komissio toimittaa raportin Euroopan elintarviketur
vallisuusviranomaiselle niin, että voidaan julkaista tiivistelmäraportti zoonoo
sien suuntauksista ja lähteistä, zoonoosien aiheuttajista sekä mikrobilääkeresis
tenssistä yhteisössä.
XI. Muut taudit
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisö

Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä jou 1.
lukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen
eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liit
tyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna kuulemismenet
telyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston
säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä ko
missiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mu
kauttamisesta päätökseen 1999/468/EY 14 päivänä huhti 2.
kuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/
2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

Sveitsi

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä
heinäkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40), ja
erityisesti sen 1, 1 a ja 9 a § (erittäin tarttuvien eläin
kulkutautien torjumista koskevat toimenpiteet, torjun
nan tavoitteet) ja 57 § (tekniset täytäntöönpanosään
nökset, kansainvälinen yhteistyö)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401),
sekä erityisesti sen 2 § (erittäin tarttuvat eläinkulku
taudit), 49 § (eläinsairauksia aiheuttavien mikro-orga
nismien käsittely), 73 ja 74 § (puhdistus ja desinfi
ointi), 77–98 § (erittäin tarttuvia eläinkulkutauteja
koskevat yhteiset säännöt) ja 103–105 § (sian vesiku
laaritaudin erityiset torjuntatoimet)
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Euroopan yhteisö

Sveitsi

3.

Asetus julkistaloudesta vastaavan ministeriön organi
saatiosta, annettu 14 kesäkuuta 1999, sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna 10 päivänä maaliskuuta
2006 (RS 172.216.1), ja erityisesti sen 8 § (vertailula
boratorio)

B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Direktiivin 92/119/ETY 6 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot toimite
taan eläinlääkintäalan sekakomitealle.
2. Yhteinen vertailulaboratorio sian vesikulaaritaudin tunnistamista varten on
AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright,
Woking Surrey, GU240NF, Yhdistynyt kuningaskunta. Sveitsi vastaa sille
tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Laboratorion tarkoituksesta
ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/119/ETY liitteessä III.
3. Sveitsillä on eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 § :n mukaisesti hätä
suunnitelma. Tätä hätäsuunnitelmaa koskee Sveitsin eläinlääkintäviraston an
tama tekninen toimintaohje nro 95/65.
4. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, eri
tyisesti direktiivin 92/119/ETY 22 artiklan ja eläintaudeista annetun lain 57 § :n
perusteella.
XII. Taudeista ilmoittaminen
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisö

Neuvoston direktiivi 82/894/ETY, annettu 21 päivänä jou 1.
lukuuta 1982, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä
(EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna eläintaudeista ilmoittamisesta yhtei
sössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY muutta
misesta hevoseläinten tiettyjen tautien ja mehiläisten tiet
tyjen tautien ilmoitettavien tautien luetteloon lisäämiseksi
1 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätök 2.
sellä 2004/216/EY (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 27)

Sveitsi

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä
heinäkuuta 1966, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä kesäkuuta 2004 (RS 916.40), ja
erityisesti sen 11 § (tautien ilmoitusvelvollisuus ja
niistä muille ilmoittaminen) ja 57 § (tekniset täytän
töönpanosäännökset, kansainvälinen yhteistyö)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE), annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916.401), ja
erityisesti sen 2–5 § (tarkoitetut taudit), 59–65 ja
291
§
(ilmoitusvelvollisuus,
ilmoittaminen),
292–299 § (seuranta, täytäntöönpano, hallinnollinen
tuki)

B. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
Komissio liittää yhteistyössä Sveitsin eläinlääkintäviraston kanssa Sveitsin direk
tiivissä 82/894/ETY säädettyyn eläintautien ilmoitusjärjestelmään.
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Lisäys 2
ELÄINTEN TERVEYS: KAUPPA JA MARKKINOILLE SAATTAMINEN
I Nauta- ja sikaeläimet
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä ke 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
säkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa
27–31 § (markkinat, näyttelyt), 34–37 § (kauppa), 73
(EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64)
ja 74 § (puhdistus ja desinfiointi), 116–121 § (afrikka
lainen sikarutto), 135–141 § (Aujeszkyn tauti),
150–157 § (naudan luomistauti), 158–165 § (tuberku
loosi), 166–169 § (naudan tarttuva leukoosi), 170–174
§ (IBR/IPV), 175–195 § (BSE), 186–189 § (naudan
genitaali-infektiot), 207–211 § (sian luomistauti), 297
§ (markkinoiden, keruukeskusten ja desinfiointiasemien
hyväksyminen)
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Sveitsin eläinlääkintävirasto hyväksyy eläinkulkutaudeista annetun asetuksen
297 §:n 1 momentin mukaisesti keruukeskukset sellaisina kuin ne ovat mää
riteltyinä direktiivin 64/432/ETY 2 artiklassa. Tämän liitteen soveltamiseksi
Sveitsi laatii direktiivin 64/432/ETY 11, 12 ja 13 artiklan säännösten mukai
sesti luettelon hyväksytyistä keräilykeskuksista, kuljetusyrityksistä ja kauppi
aista.

2. Direktiivin 64/432/ETY 11 artiklan 3 kohdassa säädetyt tiedot toimitetaan
eläinlääkintäalan sekakomitealle.

3. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan täyttävän direktiivin
64/432/ETY liitteessä A olevan II osan 7 kohdassa säädetyt edellytykset
naudan luomistaudin osalta. Nautakarjan virallisen luomistaudista vapaan
asemansa säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) kaikista nautaeläimistä, joilla epäillään luomistautitartuntaa, ilmoitetaan
toimivaltaisille viranomaisille, ja eläimille tehdään viralliset luomistauti
tutkimukset, vähintään kaksi serologista komplementinsitoutumiskoetta
mukaan luettuina, sekä luomistapauksessa asianmukaisten mikrobiologis
ten näytteiden tutkimus;

b) epäilyn keston ajan, joka jatkuu siihen asti kun a alakohdassa määrätyt
kokeet osoittautuvat negatiiviksi, ei karjaa, johon naudansukuinen epäilty
eläin (tai eläimet) kuuluu, pidetä luomistaudista vapaana.

Positiivista karjaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja epidemiologinen ker
tomus toimitetaan eläinlääkintäalan sekakomitealle. Jos Sveitsi ei täytä jotain
direktiivin 64/432/ETY liitteessä A olevan II osan 7 kohdassa säädettyä
edellytystä, Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiol
le. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan tarkis
tamiseksi.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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4. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan täyttävän direktiivin
64/432/ETY liitteessä A olevan II osan 4 kohdassa säädetyt edellytykset
naudan tuberkuloosin osalta. Nautakarjan virallisen naudan tuberkuloosista
vapaan asemansa säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edel
lytykset:
a) se ottaa käyttöön tunnistamisjärjestelmän, jolla voidaan määritellä jokai
sen nautaeläimen alkuperäkarja;
b) virkaeläinlääkärin on tehtävä kaikille teurastetuille eläimille post mortem
-tarkastus;
c) elävän, kuolleen tai teurastetun eläimen tuberkuloosiepäilystä on tehtävä
ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille;
d) toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kussakin tapauksessa tarvittavat
tutkimukset epäilyn todentamiseksi tai kumoamiseksi, alkuperäkarjaan ja
kauttakulkukarjaan liittyvät tutkimukset mukaan luettuina. Jos ruumii
navauksen tai teurastuksen yhteydessä havaitaan tuberkuloosiin viittaavia
vaurioita, toimivaltaiset viranomaiset antavat nämä vaurioituneet osat la
boratorion tutkittaviksi;
e) alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjan virallisesti tuberkuloosista vapaa
asema peruutetaan tilapäisesti, ja sitä jatketaan, kunnes kliinisten tutki
musten tai laboratoriotutkimusten tai tuberkuliinikokeiden perusteella on
kumottu epäily naudan tuberkuloosin esiintymisestä;
f) jos tuberkuliinikokeet, kliiniset tutkimukset tai laboratoriotutkimukset
vahvistavat tuberkuloosiepäilyn, alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjan vi
rallisesti tuberkuloosista vapaa asema peruutetaan;
g) virallisesti tuberkuloosista vapaata asemaa ei palauteta ennen kuin kaikki
tartunnan saaneet eläimet on poistettu karjasta, tilat ja laitteet on desinfi
oitu, kaikilta jäljellä olevilta yli kuuden viikon ikäisiltä eläimiltä otetut
vähintään kahdet viralliset, direktiivin 64/432/ETY liitteen B mukaisesti
tehdyt nahansisäiset tuberkuliinikokeet ovat olleet negatiiviset siten, että
ensimmäinen kokeista on tehty vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen kun
tartunnan saanut eläin on poistettu karjasta ja toinen vähintään kuusi
kuukautta ensimmäisen jälkeen.
Tartunnan saanutta karjaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja epidemiologi
nen kertomus toimitetaan eläinlääkintäalan sekakomitealle. Jos Sveitsi ei
täytä jotain direktiivin 64/432/ETY liitteessä A olevan I osan 4 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa säädettyä edellytystä, Sveitsin eläinlääkintävi
rasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Eläinlääkintäalan sekakomitea
tarkastelee tilannetta tämän kohdan tarkistamiseksi.
5. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan täyttävän direktiivin
64/432/ETY liitteessä D olevan I luvun F osassa säädetyt edellytykset nau
dan tarttuvan leukoosin osalta. Nautakarjan virallisesti naudan tarttuvasta
leukoosista vapaan asemansa säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seu
raavat edellytykset:
a) sveitsiläistä karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään
siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa, että naudan tart
tuva leukoosi on alle 0,2 prosentilla karjasta;
b) virkaeläinlääkärin on tehtävä kaikille teurastetuille eläimille post mortem
-tarkastus;
c) kliinisen tutkimuksen, ruumiinavauksen tai lihanvalvonnan yhteydessä
saadusta tautiepäilystä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille;
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d) jos naudan tarttuvaa leukoosia epäillään tai se todetaan, kyseisen karjan
virallisesti taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes karanteeni
kumotaan;
e) karanteeni kumotaan, kun tartunnan saaneiden eläinten ja tarvittaessa nii
den vasikoiden hävittämisen jälkeen kahden vähintään 90 päivän välein
tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on ollut negatiivinen.
Jos naudan tarttuvaa leukoosia todetaan 0,2 prosentilla karjasta, Sveitsin
eläinlääkintävirasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Eläinlääkintäalan
sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan tarkistamiseksi.
6. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan olevan virallisesti vapaa
naudan tarttuvasta rinotrakeiitista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi
Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:
a) sveitsiläistä karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään
siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa, että naudan tart
tuva rinotrakeiitti on alle 0,2 prosentilla karjasta;
b) yli 24 kuukauden ikäisille jalostussonneille tehdään vuosittain serologinen
tutkimus;
c) jokaisesta epäillystä tartunnasta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomai
sille, ja epäillyille eläimille on tehtävä viralliset tutkimukset naudan tart
tuvan rinotrakeiitin toteamiseksi, virologiset tai serologiset tutkimukset
mukaan luettuina;
d) jos naudan tarttuvaa rinotrakeiittia epäillään tai se todetaan, kyseisen
karjan virallisesti taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes
karanteeni kumotaan;
e) karanteeni kumotaan, kun vähintään 30 päivän kuluttua tartunnan saa
neiden eläinten hävittämisen tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on
negatiivinen.
Sveitsin tautivapaan aseman tunnustamiseksi
2004/558/EY (1) tarvittavin muutoksin.

sovelletaan

päätöstä

Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tauti
vapaan aseman perustana olevien edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan
sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan tarkistamiseksi.
7. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi on virallisesti vapaa
Aujeszkyn taudista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitou
tuu täyttämään seuraavat edellytykset:
a) sveitsiläistä karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään
siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa, että Aujeszkyn
tauti on alle 0,2 prosentilla karjasta;
b) jokaisesta epäillystä tartunnasta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomai
sille, ja epäillyille eläimille on tehtävä viralliset tutkimukset Aujeszkyn
taudin toteamiseksi, virologiset tai serologiset tutkimukset mukaan luet
tuina;
(1) Komission päätös 2004/558/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin
64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttu
vaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien
hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (EUVL L 249, 23.7.2004, s. 20).
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c) jos Aujeszkyn tautia epäillään tai se todetaan, kyseisen karjan virallinen
taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes karanteeni kumotaan;

d) karanteeni kumotaan, kun tartunnan saaneiden eläinten hävittämisen jäl
keen kaikille tuotantoeläimille ja edustavalle määrälle lihotuseläimiä vä
hintään 21 päivän välein tehdyn kahden serologisen tutkimuksen tulos on
negatiivinen.

Sveitsin tautivapaan aseman tunnustamiseksi sovelletaan päätöksen
2008/185/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä
2010/434/EU (2), säännöksiä tarvittavin muutoksin.

Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tauti
vapaan aseman edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan sekakomitea tar
kastelee tilannetta tämän kohdan tarkistamiseksi.

8. Sikojen tarttuvan suolistotulehduksen (TGE) sekä sikojen lisääntymishäiriöja keuhkotulehdusoireyhtymän (PRRS) osalta eläinlääkintäalan sekakomitea
tarkastelee mahdollisimman nopeasti kysymystä mahdollisista lisätakeista.
Komissio ilmoittaa Sveitsin eläinlääkintävirastolle tähän aiheeseen liittyvästä
kehityksestä.

9. Zürichin yliopiston Institut de bactériologie vétérinaire -laitos on direktiivin
64/432/ETY liitteessä B olevan 4 kohdan mukaisesti vastuussa tuberkuliinien
virallisesta testauksesta Sveitsissä.

10. Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la
résistance aux antibiotiques -tutkimuskeskus on direktiivin 64/432/ETY liit
teessä C olevan A osan 4 kohdan mukaisesti vastuussa (luomistaudin) vastaaineiden virallisesta testauksesta Sveitsissä.

11. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena ole
vien nautaeläinten ja sikojen mukana on oltava direktiivin 64/432/ETY liit
teessä F olevien mallien mukaiset terveystodistukset. Sovelletaan seuraavia
mukautuksia:

— mallin 1 mukaisen todistuksen C jakso mukautetaan seuraavasti:

— täydennetään 4 kohdassa lisätakuisiin liittyviä luetelmakohtia seuraa
vasti:

”— Tauti: naudan tarttuva rinotrakeiitti (IBR);

—

komission päätöksen 2004/558/EY mukaisesti; päätöstä sovelle
taan tarvittavin muutoksin;”.

(1) Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia
koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien
tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).
2
( ) Komission päätös 2010/434/EU, annettu 6 päivänä elokuuta 2010, päätöksen
2008/185/EY liitteiden I ja II muuttamisesta Slovenian sisällyttämiseksi Aujeszkyn tau
dista vapaiden jäsenvaltioiden luetteloon ja Puolan sekä Espanjan alueiden sisällyttämi
seksi niiden jäsenvaltioiden luetteloon, joissa on kyseisen taudin osalta käytössä hyväk
sytty kansallinen valvontaohjelma (EUVL L 208, 7.8.2010, s. 5).
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— mallin 2 mukaisen todistuksen C jakso mukautetaan seuraavasti:
— täydennetään 4 kohdassa lisätakuisiin liittyviä luetelmakohtia seuraa
vasti:
”— Tauti: Aujeszkyn tauti
—

komission päätöksen 2008/185/EY mukaisesti; päätöstä sovelle
taan tarvittavin muutoksin;”.

12. Tämän liitteen soveltamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin
välisen kaupan kohteena olevat nautaeläimet on varustettava lisäterveystodis
tuksin, joissa on oltava seuraavat terveysmaininnat:
— Nautaeläimet
— on tunnistettu pysyvällä tunnistusjärjestelmällä, joka mahdollistaa nii
den emon ja alkuperäkarjan jäljittämisen ja sen toteamisen, että ne
eivät ole sellaisten naaraspuolisten nautojen suoria jälkeläisiä, joilla
epäillään olevan tai joilla on todettu naudan spongiforminen enkefa
lopatia ja jotka ovat syntyneet taudinmääritystä edeltävinä kahtena
vuotena
— eivät ole peräisin karjasta, jossa parhaillaan tutkitaan naudan spongi
formiseksi enkefalopatiaksi epäiltyä tapausta
— ovat syntyneet 1 päivän kesäkuuta 2001 jälkeen.
II Lampaat ja vuohet
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tam 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
mikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
kuuta 1995, (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL
27–31 § (markkinat, näyttelyt), 34–37 § (kauppa), 73
L 46, 19.2.1991, s. 19).
ja 74 § (puhdistus ja desinfiointi), 142–149 § (raivo
tauti), 158–165 § (tuberkuloosi), 166–169 § (kutkatau
ti), 190–195 § (lampaiden ja vuohien luomistauti),
196–199 § (tarttuva agalaktia), 200–203 § (vuohen
artriittienkefaliitti), 233–235 § (pässin luomistauti),
297 § (markkinoiden, keräilykeskusten ja desinfiointi
laitosten hyväksyminen)
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 91/68/ETY 11 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.
Lampaiden ja vuohien luomistaudin esiintyessä tai uudelleen esiintyessä
Sveitsi ilmoittaa tästä eläinlääkintäalan sekakomitealle, jotta tarvittavat toi
menpiteet voidaan toteuttaa tilanteessa tapahtuvan kehityksen mukaan.
2. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan olevan virallisesti vapaa
lampaan ja vuohen luomistaudista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi
Sveitsi sitoutuu toteuttamaan direktiivin 91/68/ETY liitteessä A olevan I luvun
II kohdan 2 alakohdassa säädetyt toimenpiteet.
3. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
lampaiden ja vuohien mukana on oltava direktiivin 91/68/ETY liitteessä E
olevien mallien mukaiset terveystodistukset.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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III Hevoseläimet
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
112–115 § (hevosrutto), 204–206 § (astumatauti, enke
sista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista
falomyeliitti, tarttuva anemia, räkätauti), 240–244 §
maista tapahtuvan tuonnin osalta (EUVL L 192,
(hevosen tarttuva kohtutulehdus)
23.7.2010, s. 1).
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Direktiivin 2009/156/EY 3 artiklan soveltamiseksi tiedot on ilmoitettava eläin
lääkintäalan sekakomitealle.

2. Direktiivin 2009/156/EY 6 artiklan soveltamiseksi tiedot on ilmoitettava eläin
lääkintäalan sekakomitealle.

3. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 2009/156/EY 10 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.

4. Direktiivin 2009/156/EY liitteitä II ja III sovelletaan tarvittavin muutoksin
Sveitsiin.

IV Siipikarja ja siitosmunat
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen 25
marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
§ (kuljetus), 122–125 § (linturutto ja Newcastlen tauti),
sista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kau
255–261 § (Salmonella enteritidis), 262–265 § (lintujen
passa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343,
tarttuva laryngotrakeiitti)
22.12.2009, s. 74).
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Direktiivin 2009/158/EY 3 artiklan soveltamiseksi Sveitsi toimittaa eläinlää
kintäalan sekakomitealle suunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti
toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa laitostensa hyväksymiseksi.

2. Direktiivin 2009/158/EY 4 artiklan mukaisesti kansallinen vertailulaboratorio
Sveitsin osalta on Bernin yliopiston Institut de bactériologie vétérinaire.

3. Direktiivin 2009/158/EY 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mu
kaisia pitämistä koskevia edellytyksiä sovelletaan Sveitsiin tarvittavin muu
toksin.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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4. Sveitsin viranomaiset sitoutuvat siihen, että lähetettäessä siitosmunia Euroo
pan unioniin noudatetaan merkitsemissääntöjä, joista säädetään asetuksessa
(EY) N:o 617/2008 (1).

5. Direktiivin 2009/158/EY 10 artiklan a alakohdan mukaisia pitämistä kos
kevia edellytyksiä sovelletaan Sveitsiin tarvittavin muutoksin.

6. Direktiivin 2009/158/EY 11 artiklan a alakohdan mukaisia pitämistä kos
kevia edellytyksiä sovelletaan Sveitsiin tarvittavin muutoksin.

7. Direktiivin 2009/158/EY 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisia pitä
mistä koskevia edellytyksiä sovelletaan Sveitsiin tarvittavin muutoksin.

8. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan täyttävän direktiivin
2009/158/EY 15 artiklan 2 kohdan edellytykset Newcastlen taudin osalta
ja että sillä on siten ”ei anneta rokotuksia Newcastlen tautia vastaan” -asema.
Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tauti
vapaan aseman edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan sekakomitea tar
kastelee tilannetta tämän kohdan tarkistamiseksi.

9. Direktiivin 2009/158/EY 18 artiklan viittauksia jäsenvaltion nimeen sovelle
taan Sveitsiin tarvittavin muutoksin.

10. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
siipikarjan ja siitosmunien mukana on oltava direktiivin 2009/158/EY liit
teessä IV olevien mallien mukaiset terveystodistukset.

11. Sveitsistä Suomeen tai Ruotsiin suuntautuvassa viennissä Sveitsin viranomai
set sitoutuvat toimittamaan salmonellan osalta Euroopan unionin lainsäädän
nön mukaiset takeet.

V Vesiviljelyeläimet ja -tuotteet
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (2)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lo 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuot
kuuta 1995 (OFE; RS 916401), ja erityisesti sen 3 ja
teisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaa
4 § (tarkoitetut eläinkulkutaudit), 18 a § (kalankasvatu
timuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemi
syksiköiden rekisteröinti), 61 § (kalastusluvan haltijan
sestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).
ja kalastuksen valvonnan vastuuelinten velvoitteet),
62–76 § (yleiset torjuntatoimenpiteet), 275–290 § (ka
latauteja koskevat erityistoimenpiteet, diagnostinen la
boratorio);
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10);
3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläinten
maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, annettu 18 päi
vänä huhtikuuta 2007 (OITA; RS 916.443.12).

(1) Komission asetus (EY) N:o 617/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL
L 168, 28.6.2008, s. 5).
(2) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin tunnustetaan olevan virallisesti vapaa
lohen tarttuvasta anemiasta sekä marteilioosi (Marteilia refringens)- ja bona
mioosi (Bonamia ostreae) -infektioista.
2. Eläinlääkintäalan sekakomitea päättää direktiivin 2006/88/EY 29, 40, 41, 43,
44 ja 50 artiklan mahdollisesta soveltamisesta.
3. Koristevesieläinten sekä viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -ka
lastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitettujen vesiviljely
eläinten sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja eläintuottei
den markkinoille saattamiseen sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaa
timukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1251/2008 (1) 4–9 artiklassa.
4. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 2006/88/EY 58 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.
VI Naudan alkiot
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (2)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
sista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alki
56–58 § (alkioiden siirto)
oiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
L 302, 19.10.1989, s. 1).
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 89/556/ETY 15 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.
2. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
naudan alkioiden mukana on oltava direktiivin 89/556/ETY liitteessä C ole
vien mallien mukaiset terveystodistukset.
VII Naudan siemenneste
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (2)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä ke 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
säkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
51–55 § (keinosiemennys)
yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakas
tetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
L 194, 22.7.1988, s. 10).
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Direktiivin 88/407/ETY 4 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi todetaan, että
Sveitsissä ei keinosiemennysasemilla pidetä muita kuin seroneutralisaatioko
keessa tai ELISA-kokeessa negatiivisen tuloksen antaneita eläimiä.
(1) Komission asetus (EY) N:o 1251/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston
direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden
markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimus
ten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi (EUVL L 337, 16.12.2008,
s. 41).
(2) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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2. Direktiivin 88/407/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot toimitetaan
eläinlääkintäalan sekakomitealle.

3. Paikan päättä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 88/407/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.

4. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena olevan
naudan siemennesteen mukana on oltava direktiivin 88/407/ETY liitteessä D
olevien mallien mukaiset terveystodistukset.

VIII Sian siemenneste
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä ke 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
säkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
51–55 § (keinosiemennys)
yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennes
teen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990,
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
s. 62).
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Direktiivin 90/429/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot toimitetaan
eläinlääkintäalan sekakomitealle.

2. Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean vastuulla, erityisesti direktiivin 90/429/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n mukaisesti.

3. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena olevan
sian siemennesteen mukana on oltava direktiivin 90/429/ETY liitteessä D
olevan mallin mukaiset terveystodistukset.

IX Muut lajit
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

1. Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaa
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401), ja erityisesti sen
timuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja al
51–55 (keinosiemennys) § ja 56–58 § (alkioiden siirto)
kioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuon
nissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/ 2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen
2007 (OITE; RS 916.443.10)
erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat
vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lem
mikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin so
vellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta
(EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1).

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Tämän liitteen täytäntöön panemiseksi tämä kohta kattaa kaikkia sellaisia
eläviä eläimiä, joita eivät koske I–V kohdan määräykset, ja sellaista siemen
nestettä, munasoluja ja alkioita, joita eivät koske VI–VIII kohdan määräyk
set, koskevan kaupan.
2. Euroopan unioni ja Sveitsi sitoutuvat siihen, että 1 kohdassa tarkoitettujen
elävien eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa ei kielletä
tai rajoiteta muista eläinten terveyteen liittyvistä kuin tämän liitteen sovelta
misesta johtuvista syistä, ja erityisesti sen 20 artiklan mukaisesti toteutettujen
mahdollisten suojatoimenpiteiden vuoksi.
3. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena ole
vien muiden lajien kuin I, II ja III kohdassa tarkoitettujen sorkka- ja kavio
eläinten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E ensimmäisen
osan I osassa olevien mallien mukaiset terveystodistukset, joita täydennetään
direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan A kohdan 1 alakohdan e alakohdassa sää
detyllä vakuutuksella.
4. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena ole
vien jäniseläinten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E ensim
mäisessä osassa olevien mallien mukaiset terveystodistukset, joita täydenne
tään tarvittaessa direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa
säädetyllä vakuutuksella.
Sveitsin viranomaiset voivat mukauttaa tätä vakuutusta laajentamalla sen
vaatimuksia direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan mukaisesti.
5. Direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa säädetyt
tiedot on ilmoitettava eläinlääkintäalan sekakomitealle.
6. a) Koirien ja kissojen lähetyksiin Euroopan unionista Sveitsiin sovelletaan
direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
b) Kissojen ja koirien lähetyksiin Sveitsistä muihin Euroopan unionin jäsen
valtioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin, Maltaan tai
Ruotsiin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdassa sää
dettyjä vaatimuksia.
c) Koirien ja kissojen lähetyksiin Sveitsistä Yhdistyneeseen kuningaskun
taan, Irlantiin, Maltaan tai Ruotsiin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY
10 artiklan 3 kohdan vaatimuksia.
d) Tunnistamisjärjestelmästä on säädetty asetuksessa (EY) N:o 998/2003.
Käytettävästä todistuksesta on säädetty päätöksessä 2003/803/EY (1). Rai
votautirokotuksen ja tarvittaessa uudelleenrokotuksen voimassaolo tun
nustetaan rokotteen valmistaneen laboratorion suosituksen mukaisesti ase
tuksen (EY) N:o 998/2003 5 artiklan ja päätöksen 2005/91/EY (2) sään
nösten mukaisesti.
7. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena ole
vien lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana
on oltava päätöksen 2010/470/EU (3) mukaiset todistukset.
(1) Komission päätös 2003/803/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2003, mallitodistuksen
vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten
(EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1).
(2) Komission päätös 2005/91/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, sen aikajakson vahvis
tamisesta, jonka jälkeen raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana (EUVL L 31,
4.2.2005, s. 61).
3
( ) Komission päätös 2010/470/EU, tehty 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten
malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL
L 228, 31.8.2010, s. 15).
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8. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena olevan
hevoseläinten siemennesteen mukana on oltava päätöksen 2010/470/EU mu
kaiset todistukset.
9. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
hevoseläinten munasolujen ja alkioiden mukana on oltava päätöksen
2010/470/EU mukaiset todistukset.
10. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
sikojen munasolujen ja alkioiden munasolujen ja alkioiden mukana on oltava
päätöksen 2010/470/EU mukaiset todistukset.
11. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
mehiläisyhdyskuntien (pesien tai emojen työmehiläisineen) kauppaa varten
mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E toisessa osassa olevien
mallien mukaiset terveystodistukset.
12. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien
direktiivin 92/65/ETY liitteen C mukaisesti hyväksytyistä yhteisöistä, laitok
sista ja keskuksista tulevien eläinten, siemennesteen, alkioiden ja munasolu
jen kauppaa varten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E kol
mannessa osassa olevien mallien mukaiset terveystodistukset.
13. Direktiivin 92/65/ETY 24 artiklan soveltamiseksi sen 2 kohdassa säädetyt
tiedot on ilmoitettava eläinlääkintäalan sekakomitealle.
X Lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/ Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä
2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikki huhtikuuta 2007 (OIAC; RS 916.443.14)
eläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovelletta
vista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvos
ton direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta (EUVL L 146,
13.6.2003, s. 1).
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Tunnistamisjärjestelmästä on säädetty asetuksessa (EY) N:o 998/2003.
2. Raivotautirokotuksen ja tarvittaessa uudelleenrokotuksen voimassaolo tunnus
tetaan rokotteen valmistaneen laboratorion suosituksen mukaan asetuksen
(EY) N:o 998/2003 5 artiklan ja päätöksen 2005/91/EY säännösten mukaises
ti.
3. Käytettävästä todistuksesta on säädetty päätöksessä 2003/803/EY.
Poiketen siitä, mitä päätöksen 2003/803/EY liitteessä II olevan B osan 1
jaksossa säädetään, Sveitsin todistuksen väri on punainen, ja siinä on tähtien
paikalla Sveitsin risti.
4. Tässä lisäyksessä tarkoitettuihin Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin
välisiin lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovelletaan
asetuksen (EY) N:o 998/2003 II luvun (säännökset, joita sovelletaan eläinten
kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen) säännöksiä tarvittavin muutoksin.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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Lisäys 3
ELÄVIEN ELÄINTEN JA NIIDEN SIEMENNESTEEN, ALKIOIDEN JA
MUNASOLUJEN TUOMINEN KOLMANSISTA MAISTA
I Euroopan unioni – Lainsäädäntö (1)
A. Sorkka- ja kavioeläimet, lukuun ottamatta hevosia
Neuvoston direktiivi 2004/68/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eläin
ten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten
yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien
90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoa
misesta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321).
B. Hevoset
Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuu
den ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EUVL L 192,
23.7.2010, s. 1).
C. Siipikarja ja siitosmunat
Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja
siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343,
22.12.2009, s. 74).
D. Vesiviljelyeläimet
Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesi
viljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja
torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).
E. Naudan alkiot
Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläin
ten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten
kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL
L 302, 19.10.1989, s. 1).
F. Naudan siemenneste
Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläin
ten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten
kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 194, 22.7.1988,
s. 10).
G. Sian siemenneste
Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläin
ten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten koti
eläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990,
s. 62).
H. Muut elävät eläimet
1. Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992,
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, muna
solujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa
siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A ole
vassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä
koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu
26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin
kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja
neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta (EUVL L 146, 13.6.2003,
s. 1).
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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I

Muut erityissäännökset
1. Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, tiet
tyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja betaagonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien
81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta (EYVL L 125,
23.5.1996, s. 3).
2. Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elä
vissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja
niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien
85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY
kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).
II Sveitsi – Lainsäädäntö (1)

1. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakuljetuksesta ja viennistä,
annettu 18 päivänä huhtikuuta 2007 (OITE; RS 916.443.10).
2. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläinten maahantuonnista ja
kauttakuljetuksesta, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2007 (OITA; RS
916.443.12).
3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintuotteiden maahantuon
nista ja kauttakuljetuksesta, annettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA; RS
916.443.13).
4. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnin ja kauttakuljetuk
sen valvonnasta, annettu 16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
RS 916.443.106).
5. Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2007 (OI
AC; RS 916.443.14).
6. Asetus eläinlääkkeistä, annettu 18 päivänä elokuuta 2004 (OmédV; RS
812.212.27).
7. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston perimistä palkkioista, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1985 (OEVET; RS 916.472).
III Täytäntöönpanosäännöt
Valaliiton eläinlääkintävirasto soveltaa rinnan Euroopan unionin jäsenvaltioiden
kanssa tämän lisäyksen I kohdassa mainituissa säädöksissä annettuja tuontimää
räyksiä sekä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja luetteloita laitoksista, joista kyseinen
tuonti on sallittu. Tätä sitoumusta sovelletaan kaikkiin asianmukaisiin säädöksiin
niiden hyväksymispäivästä riippumatta.
Valaliiton eläinlääkintävirasto voi toteuttaa rajoittavampia toimenpiteitä ja vaatia
lisätakeita. Eläinlääkintäalan sekakomiteassa neuvotellaan asianmukaisten ratkai
sujen löytämiseksi.
Valaliiton eläinlääkintävirasto ja Euroopan unionin jäsenvaltiot ilmoittavat toisil
leen kahdenvälisesti asetetuista erityisistä tuontiehdoista, joita ei ole yhdenmu
kaistettu Euroopan unionin tasolla.
Tämän liitteen soveltamiseksi Sveitsin osalta direktiivin 92/65/ETY liitteen C
mukaiset hyväksytyt laitokset julkaistaan Sveitsin eläinlääkintäviraston internetsivustolla.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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Lisäys 4
KOTIELÄINJALOSTUS, TUONTI KOLMANSISTA MAISTA MUKAAN LUETTUNA
A. Lainsäädäntö (1)
Yhteisö

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 77/504/ETY, annettu 25 päivänä hei Asetus kotieläintuotannosta, annettu 14 päivänä marras
näkuuta 1977, puhdasrotuisista jalostusnaudoista (EYVL kuuta 2007 (RS 916.310)
L 206, 12.8.1977, s. 8).
Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä jou
lukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinja
lostuksen standardeista (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 36).
Neuvoston direktiivi 87/328/ETY, annettu 18 päivänä ke
säkuuta 1987, puhdasrotuisten jalostusnautojen jalostustar
koituksiin hyväksymisestä (EYVL L 167, 26.6.1987,
s. 54).
Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä ke
säkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakas
tetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL
L 194, 22.7.1988, s. 10).
Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 päivänä tou
kokuuta 1989, puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuo
hista (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).
Neuvoston direktiivi 90/118/ETY, annettu 5 päivänä maa
liskuuta 1990, puhdasrotuisten jalostussikojen jalostukseen
hyväksymisestä (EYVL L 71, 17.3.1990, s. 34).
Neuvoston direktiivi 90/119/ETY, annettu 5 päivänä maa
liskuuta 1990, risteytettyjen jalostussikojen jalostukseen
hyväksymisestä (EYVL L 71, 17.3.1990, s. 36).
Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä ke
säkuuta 1990, jalostusta ja polveutumista koskevista edel
lytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa
(EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55).
Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä ke
säkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten
kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä
(EYVL L 224, 18.8.1990, s. 60).
Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä
maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista kos
kevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja
direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta
(EYVL L 85, 5.4.1991, s. 37).
Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesä
kuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alki
oiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostusja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puh
dasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/
ETY muuttamisesta (EYVL L 178, 12.7.1994, s. 66).

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, ellei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivänä kesäkuuta 2008.
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B. Täytäntöönpanosäännöt
Tätä lisäystä sovellettaessa yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan
kohteena oleviin eläviin eläimiin ja eläintuotteisiin sovelletaan yhteisön jäsenval
tioiden keskinäiselle kaupalle asetettuja edellytyksiä.
Sveitsin viranomaiset sitoutuvat varmistamaan, että Sveitsi soveltaa tuonnin
osalta samoja säännöksiä, jotka sisältyvät neuvoston direktiiviin 94/28/EY, sano
tun kuitenkaan rajoittamatta lisäyksissä 5 ja 6 olevien eläinjalostustarkastuksia
koskevien määräysten soveltamista.
Mahdollisesti ilmenevät vaikeudet annetaan toisen osapuolen pyynnöstä eläinlää
kintäalan sekakomitean käsiteltäviksi.
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Lisäys 5
ELÄVÄT

ELÄIMET,

SIEMENNESTE,
MUNASOLUT
JA
TARKASTUSMAKSUT

ALKIOT:

RAJAVALVONTA

JA

▼M21
I LUKU
Yleiset säännökset – Traces-järjestelmä
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maalis 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
1966 (LFE; RS 916.40)
kuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätök
sen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004,
s. 63).
2. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916.401)
3. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
4. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläinten
maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, annettu 18 päi
vänä huhtikuuta 2007 (OITA; RS 916.443.12)
5. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintu
otteiden maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, an
nettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA; RS
916.443.13)
6. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta, annettu
16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
RS 916.443.106)
7. Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä
huhtikuuta 2007 (OIAC; RS 916.443.14)
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT
Komissio liittää yhteistyössä valaliiton eläinlääkintäviraston kanssa Sveitsin Tra
ces-järjestelmään päätöksen 2004/292/EY mukaisesti.
Eläinlääkintäalan sekakomitea määrittelee tarvittaessa siirtymä- ja täydennystoi
menpiteitä.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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II LUKU
eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastukset
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin väliseen kauppaan sovelletaan eläinlääkärinja kotieläinjalostustarkastuksia seuraavien säädösten säännösten mukaisesti:

Yhteisö

1.

2.

Sveitsi

Neuvoston direktiivi 89/608/ETY, annettu 21 päivänä 1. Laki eläinkulkutaudeista (LFE), annettu 1 päivänä hei
marraskuuta 1989, jäsenvaltioiden hallintoviranomais
näkuuta 1966, (RS 916.40), ja erityisesti sen 57 §
ten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
komission yhteistyöstä eläinlääkintää ja kotieläinjalos
jetuksesta ja viennistä (OITE), annettu 18 päivänä huh
tusta koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen
tikuuta 2007, (RS 916.443.10)
varmistamiseksi (EYVL L 351, 2.12.1989, s. 34)
3. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta (OITE-val
kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustar
vonta-asetus), annettu 16 päivänä toukokuuta 2007,
kastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläin
(RS 916.443.106)
ten ja tuotteiden kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990,
4. Asetus lemmikkieläinten tuonnista (OIAC), annettu
s. 29)
18 päivänä huhtikuuta 2007, (RS 916.443.14)
5. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston tarkastusmak
suista (OEVET), annettu 30 päivänä lokakuuta 1985,
(RS 916.472)
B. YLEISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT

Direktiivin 90/425/ETY 8 artiklassa säädetyissä tapauksissa määräpaikan toimi
valtaisten viranomaisten on välittömästi otettava yhteyttä lähetyspaikan toimival
taisiin viranomaisiin. Määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sekä ilmoitettava lähetyspaikan toimivaltaiselle
viranomaiselle ja komissiolle suoritettujen tarkastusten luonne, tehdyt päätökset
ja niiden perusteet.
Direktiivin 89/608/ETY 10, 11 ja 16 artiklassa sekä direktiivin 90/425/ETY 9 ja
22 artiklassa annettujen säännösten täytäntöönpano kuuluu eläinlääkintäalan se
kakomitealle.
C. RAJA-ALUEELLA OLEVILLE LAITUMILLE TARKOITETTUIHIN
ELÄIMIIN SOVELLETTAVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
1. Määritelmät:
Laiduntaminen: yhteisön jäsenvaltioon tai Sveitsiin kuljetettujen eläinten lai
duntaminen rajavyöhykkeellä, joka ulottuu enintään 10 kilometrin päähän
rajasta. Asianmukaisesti perustelluissa erityisolosuhteissa toimivaltaiset viran
omaiset voivat antaa luvan tätä kauemmaksi ulottuvan laidunalueen käyttöön
molemmin puolin yhteisön ja Sveitsin rajaa.
Päivälaiduntaminen: laiduntaminen niin, että kunkin päivän päätteeksi eläimet
kuljetetaan takaisin jäsenvaltiossa tai Sveitsissä sijaitsevalle alkuperätilalleen.
2. Jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä tapahtuvan laiduntamisen yhteydessä sovel
letaan vuoristoalueilla kesälaitumille vietävien nautaeläinten siirtoihin sovel
lettavista erityissäännöistä 20 päivänä elokuuta 2001 tehdyn komission pää
töksen 2001/672/EY (EYVL L 235, 4.9.2001, s. 23) säännöksiä soveltuvin
osin. Kuitenkin tämän liitteen yhteydessä päätöksen 2001/672/EY 1 artiklaa
sovelletaan seuraavin muutoksin:
— korvataan viittaus 1 päivän toukokuuta ja 15 päivän lokakuuta väliseen
ajanjaksoon ilmaisulla ’koko kalenterivuonna’;
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, ellei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2008.
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— päätöksen 2001/672/EY 1 artiklassa tarkoitetut ja vastaavassa liitteessä
mainitut Sveitsin osat ovat:
SVEITSIN KANTONIT
ZÜRICH
BERNE
LUZERN
URI
SCHWYZ
OBWALD
NIDWALD
GLARIS
ZUG
FRIBOURG
SOLOTHURN
BASEL-STADT
BASEL-LAND
SCHAFFHAUSEN
APPENZELL AUSSERRHODEN
APPENZELL INNERRHODEN
ST. GALLEN
GRAUBÜNDEN
AARGAU
THURGAU
TICINO
VAUD
VALAIS
NEUCHÂTEL
GENÈVE
JURA
Eläinkulkutaudeista 27 päivänä kesäkuuta 1995 annetun asetuksen (OFE), (RS
916.401), ja erityisesti sen 7 §:n (rekisteröinti) sekä eläinkuljetuksia kos
kevasta tietopankista 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun asetuksen, (RS
916.404), ja erityisesti sen 2 jakson (tietopankin sisältö) mukaisesti Sveitsi
antaa jokaiselle laitumelle erityisen rekisteritunnuksen, joka on rekisteröitävä
kansalliseen nautoja koskevaan tietokantaan.
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3. Laiduntamisen tapahtuessa yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä lähettä
jämaan virkaeläinlääkäri:

a) ilmoittaa eläinten lähettämisestä määräpaikan toimivaltaiselle viranomai
selle (paikallinen eläinlääkintäyksikkö) direktiivin 90/425/ETY 20 artiklan
mukaisella eläinlääkintäviranomaisten yhteydenpitoon tarkoitetulla tietojär
jestelmällä todistuksen antopäivänä ja viimeistään 24 tuntia ennen eläinten
arvioitua tulopäivää,

b) tarkastaa eläimet 48 tunnin kuluessa ennen niiden laitumelle lähettämistä ja
katsoo, että kyseiset eläimet ovat tunnistettavissa asianmukaisesti, ja

c) antaa 9 alakohdassa olevan mallin mukaisen todistuksen.

4. Eläinten on pysyttävä tullin valvonnassa koko laitumellaoloajan.

5. Eläinten haltijan on:

a) annettava kirjallinen ilmoitus, jossa hän ilmoittaa suostuvansa jäsenvalti
osta tai Sveitsistä peräisin olevien haltijoiden tavoin noudattamaan tässä
liitteessä annettujen määräysten mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä ja
kaikkia muita paikallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä,

b) maksettava tämän liitteen soveltamisesta johtuvat tarkastusmaksut,

c) annettava kaikki tarvittava apu lähettäjämaan tai vastaanottajamaan viran
omaisten vaatimien tulli- tai eläinlääkintätarkastusten yhteydessä.

6. Kuljetettaessa eläimiä takaisin laidunkauden päättyessä tai aiemmin sen maan,
jossa laidunpaikka sijaitsee, virkaeläinlääkäri:

a) ilmoittaa eläinten lähettämisestä määräpaikan toimivaltaiselle viranomai
selle (paikallinen eläinlääkintäyksikkö) direktiivin 90/425/ETY 20 artiklan
mukaisella eläinlääkintäviranomaisten yhteydenpitoon tarkoitetulla tietojär
jestelmällä todistuksen antopäivänä ja viimeistään 24 tuntia ennen eläinten
arvioitua tulopäivää,

b) tarkastaa eläimet 48 tunnin kuluessa ennen niiden lähettämistä ja katsoo,
että kyseiset eläimet ovat tunnistettavissa asianmukaisesti, ja

c) antaa 9 alakohdassa olevan mallin mukaisen todistuksen.

7. Tautitapauksissa eläinlääkintäalan toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat yhtei
sellä sopimuksella asianmukaiset toimenpiteet. Kyseiset viranomaiset tarkas
televat mahdollisiin kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa asia saa
tetaan eläinlääkintäalan sekakomitean käsiteltäväksi.

8. Poiketen siitä, mitä laiduntamisesta määrätään 1–7 alakohdassa, kun kyseessä
on päivälaiduntaminen yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä:

a) eläimet eivät saa olla kosketuksissa minkään muun tilan eläinten kanssa,

b) eläinten haltijan on ilmoitettava eläinlääkintäalan toimivaltaiselle viran
omaiselle, jos eläimet ovat kosketuksissa jonkin toisen tilan eläimiin,
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c) 9 alakohdassa määriteltävä terveystodistus on esitettävä eläinlääkintäalan
toimivaltaisille viranomaisille tuotaessa eläimiä ensimmäistä kertaa kunakin
kalenterivuonna jäsenvaltioon tai Sveitsiin. Tämä terveystodistus on voi
tava esittää eläinlääkintäalan toimivaltaisille viranomaisille niiden sitä pyyt
äessä,
d) edellä 2 ja 3 alakohdassa olevia määräyksiä sovelletaan vain lähetettäessä
eläimiä ensimmäistä kertaa kunakin kalenterivuonna jäsenvaltioon tai
Sveitsiin,
e) 6 alakohdassa olevia määräyksiä ei sovelleta,
f) eläinten haltijan on ilmoitettava eläinlääkintäalan toimivaltaiselle viran
omaiselle laiduntamisajan päättymisestä.
9. Raja-alueiden laitumilla tai päivälaitumilla laiduntavien ja raja-alueiden lai
tumilta takaisin kuljetettavien nautaeläinten terveystodistuksen malli:
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Raja-alueiden laitumilla tai päivälaitumilla laiduntavien ja raja-alueiden laitumilta takaisin kuljetettavien nautaeläinten
terveystodistuksen malli
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III LUKU
Yhteisön ja Sveitsin välisen kaupan edellytykset
A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Elävien eläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupassa sekä
nautaeläinten laiduntamisessa raja-alueiden laitumilla käytetään yhteisön jäsenval
tioiden ja Sveitsin välillä terveystodistuksia, joista määrätään tässä liitteessä ja
jotka ovat saatavilla Traces-järjestelmässä eläinten ja eläinperäisten tuotteiden
yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastus
pöytäkirjan hyväksymisestä 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 599/2004 säännösten mukaisesti (EUVL L 94, 31.3.2004,
s. 44).

▼M21
IV LUKU
Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavat eläinlääkinnälliset
tarkastukset
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovelletaan tarkastuksia seuraavien sää
dösten säännösten mukaisesti:

Euroopan unioni

Sveitsi

1. Komission asetus (EY) N:o 282/2004, annettu 18 päi 1. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
vänä helmikuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön
2007 (OITE; RS 916.443.10)
tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkas
tuksia koskevan asiakirjan laadinnasta (EUVL L 49,
2. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläinten
19.2.2004, s. 11).
maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, annettu 18 päi
vänä huhtikuuta 2007 (OITA; RS 916.443.12)
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintu
ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja
otteiden maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, an
hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmis
nettu 27 päivänä elokuuta 2008, (OITPA; RS
tamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL
916.443.13)
L 165, 30.4.2004, s. 1).
4. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
3. Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta, annettu
heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuota
16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
vien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä
RS 916.443.106)
koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY,
90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL 5. Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä
huhtikuuta 2007 (OIAC; RS 916.443.14)
L 268, 24.9.1991, s. 56).
4. Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä 6. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston palkkaveroista,
annettu 30 päivänä lokakuuta 1985 (OEVET; RS
huhtikuuta 1996, tiettyjen hormonaalista tai tyrostaat
916.472)
tista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien
käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 7. Asetus eläinlääkkeistä, annettu 18 päivänä elokuuta
81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoami
2004 (OmédV; RS 812.212.27)
sesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3).
5. Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä
huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa
tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien
osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktii
vien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/
187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL
L 125, 23.5.1996, s. 10).
6. Komission päätös 97/794/EY, tehty 12 päivänä marras
kuuta 1997, tietyistä neuvoston direktiivin 91/496/ETY
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
kolmansista maista tuotavien elävien eläinten eläinlää
kärintarkastusten osalta (EYVL L 323, 26.11.1997,
s. 31).
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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Sveitsi

Euroopan unioni

7. Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huh
tikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktii
vien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia
eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL
L 116, 4.5.2007, s. 9).
B. TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT
1. Direktiivin 91/496/ETY 6 artiklan täytäntöön panemiseksi elävien eläinten
eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyt jäsenvaltioiden rajatarkastusasemat
on luetteloitupäätöksen 2009/821/EY (1) liitteessä.

2. Direktiivin 91/496/ETY 6 artiklan täytäntöön panemiseksi rajatarkastusasemat
ovat Sveitsin osalta seuraavat:

Nimi

Traces-koodi

Tyyppi

Tarkastuskeskus

Zürichin lentoasema

CHZRH4

A

Keskus 3

O – Muut eläimet (myös eläintarhae
läimet) (1)

Geneven
ma

CHGVA4

A

Keskus 2

O – Muut eläimet (myös eläintarhae
läimet) (1)

lentoase

Hyväksymistyyppi

(1) Päätöksessä 2009/821/EY määriteltyjen hyväksyntäluokkien perusteella.

Eläinlääkintäalan sekakomitea tekee rajatarkastusasemien luettelon, niiden tar
kastuskeskusten ja hyväksymistyyppien myöhemmät muutokset.

Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean toimesta, erityisesti direktiivin 91/496/ETY 19 artiklan ja eläintaudeista
annetun lain 57 §:n perusteella.

3. Valaliiton eläinlääkintävirasto soveltaa rinnan Euroopan unionin jäsenvaltioi
den kanssa tämän liitteen lisäyksessä 3 tarkoitettuja tuontimääräyksiä ja asian
omaisia soveltamistoimenpiteitä.

Valaliiton eläinlääkintävirasto voi toteuttaa rajoittavampia toimenpiteitä ja
vaatia lisätakeita. Eläinlääkintäalan sekakomiteassa neuvotellaan asianmukais
ten ratkaisujen löytämiseksi.

Valaliiton eläinlääkintävirasto ja Euroopan unionin jäsenvaltiot ilmoittavat
toisilleen kahdenvälisesti asetetuista erityisistä tuontiehdoista, joita ei ole yh
denmukaistettu Euroopan unionin tasolla.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajatarkastus
asemat suorittavat kolmansista maista tapahtuvan ja Sveitsiin suuntautuvan
tuonnin tarkastuksia tämän lisäyksen IV luvun A kohdan mukaisesti.

5. Edellä 2 kohdassa mainitut Sveitsin rajatarkastusasemat suorittavat kolman
sista maista tapahtuvan ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin suuntautuvan
tuonnin tarkastuksia tämän lisäyksen IV luvun A kohdan mukaisesti.
(1) Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajat
arkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden teke
miä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän
eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).
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V LUKU
Erityiset säännökset

▼M16
A. Eläinten tunnistetiedot
1. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

1. Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 15 päivänä 1. Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä kesä
kuuta 1995 (OFE; RS 916 401), ja erityisesti sen
heinäkuuta 2008, sikojen tunnistamisesta ja rekisteröin
7–20 § (rekisteröinti ja tunnistetiedot)
nistä (EUVL L 213, 8.8.2008, s. 31).
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2. Asetus eläinkuljetuksia koskevasta tietopankista, an
nettu 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS 916 404)
1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nauta
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöö
nottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden
pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204,
11.8.2000, s. 1).
2. SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
a) Direktiivin 2008/71/EY 4 artiklan 2 kohdan soveltaminen kuuluu eläinlääkin
täalan sekakomitealle.

b) Paikalla toteutettavat tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle,
erityisesti asetuksen (EY) N:o 1760/2000 22 artiklan ja eläinkulkutaudeista
annetun lain 57 §:n sekä maatiloja koskevien tarkastusten koordinoinnista
14 päivänä marraskuuta 2007 annetun asetuksen (OCI, RS 910.15) 1 §:n
perusteella.

▼M21
B. Eläinten suojelu
1. LAINSÄÄDÄNTÖ (2)
Euroopan unioni

Sveitsi

1. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä Asetus eläinten suojelusta, annettu 23 päivänä huhtikuuta
joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja sii 2008, (OPAn; RS 455.1), ja erityisesti sen 169–176 §
hen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien
64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o
1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).
2. Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päi
vänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yh
teisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liit
teessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta
(EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1).
2. TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT
a) Sveitsin viranomaiset sitoutuvat noudattamaan asetuksen (EY) N:o 1/2005
säännöksiä Sveitsin ja Euroopan unionin välisessä kaupassa ja tuonnissa kol
mansista maista.

b) Asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklassa säädetyissä tapauksissa määräpaikan
toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi otettava yhteyttä lähetyspaikan
toimivaltaisiin viranomaisiin.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 1 päivää syyskuuta 2009.
(2) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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c) Direktiivin 89/608/ETY 10, 11 ja 16 artiklan säännösten täytäntöönpano kuu
luu eläinlääkintäalan sekakomitealle. (1)
d) Paikan päällä toteutettavat tarkastukset suoritetaan eläinlääkintäalan sekakomi
tean toimesta, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1/2005 28 artiklan ja eläinten
suojelusta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun asetuksen (OPAn; RS 455.1)
208 §:n perusteella.
e) Eläinten suojelusta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun asetuksen (OPAn; RS
455.1) 175 §:n säännösten mukaisesti nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja
sikojen sekä teurashevosten ja teurassiipikarjan kuljetus Sveitsin kautta on
sallittua vain rauta- tai lentoteitse. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee
tätä kysymystä.

▼M13
C. TARKASTUSMAKSUT
1. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin väliseen kauppaan sovellettavista eläinlää
kärintarkastuksista ei kanneta tarkastusmaksuja.
2. Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin liittyvien eläinlääkärintarkastusten
osalta Sveitsin viranomaiset sitoutuvat perimään sellaiset virallisiin tarkastuk
siin liittyvät tarkastusmaksut, joista on säädetty rehu- ja elintarvikelainsäädän
nön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(1) Neuvoston direktiivi 89/608/ETY, annettu 21 päivänä marraskuuta 1989, jäsenvaltioiden
hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja komission yhteis
työstä eläinlääkintää ja kotieläinjalostusta koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen
varmistamiseksi (EYVL L 351, 2.12.1989, s. 34).

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 272
▼M9
Lisäys 6
ELÄINTUOTTEET
I LUKU
ALAT, JOIDEN VASTAAVUUDEN MOLEMMAT SOPIMUSPUOLET OVAT
TUNNUSTANEET
Asetuksen (EY) N:o 853/2004 määritelmiä sovelletaan soveltuvin osin.
Vienti Euroopan yhteisöstä Sveitsiin ja vienti Sveitsistä Euroopan yhteisöön
Kauppaa koskevat edellytykset
Vastaavuus
EY:n säännöstö

Sveitsin säännöstö

Eläinten terveys:
1.

Tuore liha, mukaan lukien jauheliha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet, prosessoimaton rasva ja renderoitu rasva

Kotieläiminä pidettävät sork Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 2002/99/EY
kaeläimet
Kotieläiminä pidettävät kavi Asetus (EY) N:o 999/
2001 (1)
oeläimet

2.

Tarhatun riistan liha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet

Muut kuin edellä mainitut
tarhatut maanisäkkäät

Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY
Asetus (EY) N:o 999/2001

Tarhatut sileälastaiset linnut
Jäniseläimet

Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY

3.

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)

Siipikarjan tuore liha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet, rasva ja renderoitu rasva

Siipikarja

5.

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)
Kyllä

Luonnonvaraisen riistan liha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet

Luonnonvaraiset sorkkaeläi Direktiivi 2002/99/EY
met
Asetus (EY) N:o 999/2001
Jäniseläimet
Muut maanisäkkäät
Luonnonvaraiset riistalinnut

4.

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä (1)
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401) (1)

Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)

Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY
Asetus (EY) N:o 999/
2001 (1)

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä (1)
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401) (1)

Mahat, rakot ja suolet

Nautaeläimet
Lampaat ja vuohet
Siat
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Vienti Euroopan yhteisöstä Sveitsiin ja vienti Sveitsistä Euroopan yhteisöön
Kauppaa koskevat edellytykset
Vastaavuus
EY:n säännöstö

6.

Luut ja luutuotteet

Kotieläiminä pidettävät sork
kaeläimet
Kotieläiminä pidettävät kavi
oeläimet
Muut tarhatut tai luonnonva
raiset maanisäkkäät
Siipikarja, sileälastaiset linnut
ja luonnonvaraiset riistalinnut
7. Muunnetut eläinproteiinit,
Kotieläiminä pidettävät sork
kaeläimet
Kotieläiminä pidettävät kavi
oeläimet
Muut tarhatut tai luonnonva
raiset maanisäkkäät
Siipikarja, sileälastaiset linnut
ja luonnonvaraiset riistalinnut
8. Gelatiini ja kollageeni

9.

Sveitsin säännöstö

Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY
Asetus (EY) N:o 999/
2001 (1)

veri ja verituotteet
Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 92/118/ETY
Direktiivi 2002/99/EY
Asetus (EY) N:o 999/
2001 (1)

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä (1)
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401) (1)

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä (1)
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401) (1)

Direktiivi 2002/99/EY
Asetus (EY) N:o 999/
2001 (1)

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä (1)
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401) (1)

Direktiivi 64/432/ETY
Direktiivi 2002/99/EY

Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)

Direktiivi 2009/158/EY
Direktiivi 2002/99/EY

Laki eläinkulkutaudeista, annettu
1 päivänä heinäkuuta 1966 (LFE;
RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista, annettu
27 päivänä kesäkuuta 1995 (OFE;
RS 916.401)

Maito ja maitotuotteet

▼M21
10. Munat ja munatuotteet
Kyllä

▼M9
11. Kalastustuotteet, simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot
Direktiivi 91/67/ETY
Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
Direktiivi 93/53/ETY
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
Direktiivi 95/70/EY
(RS 916.40)
Direktiivi 2002/99/EY
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)
12. Hunaja
Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
Direktiivi 92/118/ETY
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
Direktiivi 2002/99/EY
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)
13. Etanat ja sammakonreidet
Laki eläinkulkutaudeista (LFE), an Kyllä
Direktiivi 92/118/ETY
nettu 1 päivänä heinäkuuta 1966
Direktiivi 2002/99/EY
(RS 916.40)
Asetus eläinkulkutaudeista (OFE),
annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
(RS 916.401)
(1) Eläinlääkintäalan sekakomitea käsittelee lampaiden ja vuohien TSE-seurantaa koskevan lainsäädännön samankaltaisuuksien tunnus
tamista.
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Vienti Euroopan unionista Sveitsiin ja vienti Sveitsistä Euroopan unioniin
Kauppaa koskevat edellytykset
Euroopan unioni

Sveitsi

Vastaavuus

Kansanterveys (1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) Elintarvikelaki, annettu 9 päivänä lokakuuta 1992
N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta (LDAl; RS 817.0)
2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalo
patioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä kos
kevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1). Asetus eläinten suojelusta, annettu 23 päivänä
huhtikuuta 2008 (OPAn; RS 455.1)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta
2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139,
30.4.2004, s. 1).

Asetus julkisessa eläinterveydenhuollossa työs
kentelevien henkilöiden perus-, jatko- ja täyden
nyskoulutuksesta, annettu 16 päivänä marraskuuta
2011 (RS 916.402)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta Asetus eläinkulkutaudeista, annettu 27 päivänä
2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityi kesäkuuta 1995 (OFE; RS 916.401)
sistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004,
s. 55).
Asetus alkutuotannosta, annettu 23 päivänä mar
raskuuta 2005 (OPPr; RS 916.020)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta
2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
Asetus eläinten teurastuksesta ja lihan valvonnas
tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä kos
ta, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005
kevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004,
(OabCV; RS 817.190)
s. 206).

Asetus elintarvikkeista, annettu 23 päivänä mar
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
raskuuta 2005 (ODAlOUs; RS 817.02)
N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta
2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläin
ten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen
mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta viralli Sisäministeriön asetus elintarvikelainsäädännön
sesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1). täytäntöönpanosta, annettu 23 päivänä marras
kuuta 2005 (RS 817.025.21)
Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu
15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden
mikrobiologisista vaatimuksista (EUVL L 338,
22.12.2005, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu
5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 sovel
tamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004
ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvon
nan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimen
piteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen
(EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/
2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (EUVL
L 338, 22.12.2005, s. 27).

Komission asetus (EY) N:o 2075/2005, annettu
5 päivänä joulukuuta 2005, virallisia lihan trikiinit
arkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL
L 338, 22.12.2005, s. 60).

Talousministeriön asetus alkutuotannon hygieni
asta, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005
(OhyPPr; RS 916.020.1)

Sisäministeriön asetus hygieniasta, annettu 23 päi
vänä marraskuuta 2005 (OHyG; RS 817.024.1)

Talousministeriön asetus hygieniasta eläinten teu
rastuksen yhteydessä, annettu 23 päivänä marras
kuuta 2005 (OhyAb; RS 817.190.1)

Sisäministeriön asetus eläinperäisistä elintarvik
keista, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005
(RS 817022108)

Kyllä, erityi
sin edellytyk
sin
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Vienti Euroopan unionista Sveitsiin ja vienti Sveitsistä Euroopan unioniin
Kauppaa koskevat edellytykset
Vastaavuus
Euroopan unioni

Sveitsi

Eläinten suojelu (1)
Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu Laki eläinten suojelusta, annettu 16 päivänä jou Kyllä, erityi
24 päivänä syyskuuta 2009 eläinten suojelusta lo lukuuta 2005 (LPA; RS 455)
sin edellytyk
petuksen yhteydessä (EUVL L 303, 18.11.2009,
sin
s. 1).
Asetus eläinten suojelusta, annettu 23 päivänä
huhtikuuta 2008 (OPAn; RS 455.1)

Sveitsin eläinlääkintäviraston asetus eläinten suo
jelusta teurastus- tai lopettamishetkellä, annettu
12 päivänä elokuuta 2010 (OPAnAb; RS
455.110.2)

Asetus eläinten teurastuksesta ja lihan valvonnas
ta, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005
(OabCV; RS 817.190)
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen sellaisena kuin se on muutettuna ennen
30 päivää kesäkuuta 2012.

Erityiset edellytykset
1) Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena ole
villa ihmisravinnoksi tarkoitetuilla eläintuotteilla käydään kauppaa täysin
samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen kaupan
kohteena olevilla ihmisravinnoksi tarkoitetuilla eläintuotteilla. Tämä koskee
myös eläinten suojelua niiden lopetuksen yhteydessä. Tarvittaessa tuotteisiin
liitetään terveystodistukset, jotka on tarkoitettu Euroopan unionin jäsenval
tioiden välistä kauppaa varten tai jotka määritellään tässä liitteessä ja jotka
ovat saatavilla Traces-järjestelmästä.
11) Eläinperäisissä elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien ja vierasaineiden
Euroopan unionin vertailulaboratoriot ovat seuraavat:
a) Direktiivin 96/23/EY (1) liitteessä I olevan A ryhmän 1, 2, 3 ja 4 koh
dassa, B ryhmän 2 d kohdassa ja B ryhmän 3 d kohdassa luetellut
jäämät
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
NL-3720 BA Bilthoven
ALANKOMAAT
b) Direktiivin 96/23/EY liitteessä I olevan B ryhmän 1 kohdassa ja B
ryhmän 3 e kohdassa luetellut jäämät sekä karbadoksi ja olakvindoksi
Laboratoires d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires
et les désinfectants
AFSSA – site de Fougères, BP 90203
F-35302 Fougères
RANSKA
(1) Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja
niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritetta
vista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten
89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).
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c) Direktiivin 96/23/EY liitteessä I olevan A ryhmän 5 kohdassa ja B
ryhmän 2 a, b ja e kohdassa luetellut jäämät
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlin
SAKSA
d) Direktiivin 96/23/EY liitteessä I olevan B ryhmän 3 c kohdassa luetellut
jäämät
Istituto Superiore di Sanità- ISS
Viale Regina Elena, 299
I-00161 Roma
ITALIA
Sveitsi vastaa laboratorion tässä ominaisuudessa suorittamista toimista sille
aiheutuvat kustannukset. Näiden laboratorioiden toiminnasta ja tehtävistä
säädetään asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (1).
12) Siihen asti kun Euroopan unioniin tapahtuvaa vientiä koskevan, Euroopan
unionin ja Sveitsin lainsäädännön yhdenmukaistaminen on tunnustettu,
Sveitsi valvoo jäljempänä mainittujen säädösten ja niiden soveltamissään
nösten noudattamista:
1. neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta
1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön me
nettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1);
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2232/96, annettu
28 päivänä lokakuuta 1996, elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettä
väksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määrää
misestä (EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1);
3. neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996,
tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden
ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktii
vien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta (EYVL
L 125, 23.5.1996, s. 3);
4. neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996,
elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen ainei
den ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja
direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY
ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10);
5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu
22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintar
vikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16);
6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu
22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintar
vikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vah
vistamisesta (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 24);
7. komission päätös 1999/217/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 1999,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 28 päivänä lokakuuta 1996 anta
man asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa
käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä (EYVL
L 84, 27.3.1999, s. 1);
8. komission päätös 2002/840/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002,
elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa
sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta (EYVL
L 287, 25.10.2002, s. 40);
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huh
tikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia
koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
(EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
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9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, an
nettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai
käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista (EUVL L 309, 26.11.2003,
s. 1);

10. komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta
2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäis
määrien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5);

11. komission asetus (EY) N:o 884/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta
2007, kiireellisistä toimenpiteistä elintarvikeväriaineen E 128 Punai
nen 2G käytön keskeyttämiseksi (EUVL L 195, 27.7.2007, s. 8);

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, an
nettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neu
voston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999,
direktiivin
2000/13/EY,
neuvoston
direktiivin
2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL
L 354, 31.12.2008, s. 7);

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, an
nettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL
L 354, 31.12.2008, s. 16);

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, an
nettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aro
meista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia,
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o
2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muutta
misesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34);

15. komission direktiivi 2008/128/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta
2008, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaa
timuksista (EUVL L 6, 10.1.2009, s. 20);

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/32/EY, annettu
23 päivänä huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ai
nesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 141, 6.6.2009,
s. 3);

17. komission direktiivi 2008/60/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaa
timuksista (EUVL L 158, 18.6.2008, s. 17);

18. komission direktiivi 2008/84/EY, annettu 27 päivänä elokuuta 2008,
elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden
erityisistä puhtausvaatimuksista (EUVL L 253, 20.9.2008, s. 1);

19. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, an
nettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakolo
gisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistami
seksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009,
s. 11).
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Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinten sivutuotteet
Vienti Euroopan unionista Sveitsiin javienti Sveitsistä Euroopan unioniin

Kauppaa koskevat edellytykset
Vastaavuus
Euroopan unioni (1)

Sveitsi (1)

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 1. Asetus eläinten teurastuksesta ja Kyllä, erityisin edellytyksin
lihan valvonnasta, annettu 23 päi
asetus (EY) N:o 999/2001, annettu
vänä marraskuuta 2005 (OabCV;
22 päivänä toukokuuta 2001, tietty
RS 817.190)
jen tarttuvien spongiformisten en
kefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa
2. Talousministeriön asetus hygieni
ja hävittämistä koskevista sään
asta eläinten teurastuksen yhtey
nöistä (EYVL L 147, 31.5.2001,
dessä, annettu 23 päivänä marras
s. 1).
kuuta
2005
(OhyAb;
RS
817.190.1)
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 1069/2009, an
3. Asetus eläinkulkutaudeista, an
nettu 21 päivänä lokakuuta 2009,
nettu 27 päivänä kesäkuuta 1995
muiden kuin ihmisravinnoksi tar
(OFE; RS 916.401)
koitettujen eläimistä saatavien sivu
tuotteiden ja niistä johdettujen tuot 4. Asetus eläinten ja eläintuotteiden
tuonnista, kauttakuljetuksesta ja
teiden terveyssäännöistä sekä ase
viennistä, annettu 18 päivänä huh
tuksen (EY) N:o 1774/2002 ku
tikuuta
2007
(OITE;
RS
moamisesta
(EUVL
L
300,
916.443.10)
14.11.2009, s. 1).
3. Komission asetus (EU) N:o 142/ 5. Asetus eläinten sivutuotteiden hä
vittämisestä, annettu 25 päivänä
2011, annettu 25 päivänä helmi
toukokuuta 2011 (OESPA RS
kuuta 2011, muiden kuin ihmis
916.441.22).
ravinnoksi tarkoitettujen eläimistä
saatavien sivutuotteiden ja niistä
johdettujen tuotteiden terveyssään
nöistä annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta
sekä neuvoston direktiivin 97/78/
EY täytäntöönpanosta tiettyjen
näytteiden ja tuotteiden osalta,
jotka vapautetaan kyseisen direktii
vin mukaisista eläinlääkärintarkas
tuksista
rajatarkastusasemilla
(EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää
kesäkuuta 2012.

Erityiset edellytykset
Sveitsi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 ja 42 artiklan mukaisesti
tuonnin osalta samoja säännöksiä, kuin mitä asetuksen (EU) N:o 142/2011 25–28
ja 30–31 artiklassa sekä liitteissä XIV ja XV (todistukset) säädetään.

Luokkiin 1 ja 2 kuuluvia aineksia koskevaan kauppaan sovelletaan asetuksen
(EY) N:o 1069/2009 48 artiklaa.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen kaupan kohteena olevien
luokkaan 3 kuuluvien ainesten mukana on oltava asetuksen (EU) N:o 142/2011
liitteessä VIII olevassa III luvussa säädetyt kaupalliset asiakirjat ja terveystodis
tukset asetuksen (EU) N:o 142/2011 17 artiklan ja asetuksen (EY) N:o
1069/2009 21 ja 48 artiklan mukaisesti.
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Sveitsi laatii luettelon vastaavista laitoksistaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 II
osaston I luvun 2 jakson sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 jakson IV ja liitteen
IX mukaisesti.

▼M9
II LUKU
Muut kuin I luvun soveltamisalaan kuuluvat alat
I. Vienti yhteisöstä Sveitsiin
Vientiin sovelletaan yhteisön sisäistä kauppaa koskevia edellytyksiä. Toimi
valtaisten viranomaisten on kuitenkin kaikissa tapauksissa annettava erien
mukana kuljetettava todistus näiden edellytysten täyttymisestä.
Todistusmalleista keskustellaan tarvittaessa eläinlääkintäalan sekakomiteassa.
II. Vienti Sveitsistä yhteisöön
Vientiin sovelletaan yhteisön säännöstössä asetettuja asianmukaisia edellytyk
siä. Todistusmalleista keskustellaan eläinlääkintäalan sekakomiteassa.
Nykyisin käytössä olevia todistuksia sovelletaan, kunnes mallit on vahvistettu.
III LUKU
Jonkin alan siirtäminen II luvusta I lukuun
Eläinlääkintäalan sekakomitealle annetaan asia käsiteltäväksi heti, kun Sveitsi on
antanut säännöstön, jonka se katsoo vastaavan yhteisön lainsäädäntöä. Tämän
lisäyksen I lukua täydennetään viipymättä tehdystä tarkastelusta saatujen tulosten
perusteella.
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Lisäys 7
Toimivaltaiset viranomaiset
A OSA
Sveitsi
Eläinten terveyttä ja eläinlääkintää koskevien asioiden valvonta kuuluu sekä
julkistaloudesta vastaavalle ministeriölle että sisäasiainministeriölle. Asiassa so
velletaan seuraavaa:
— yhteisöön viennin osalta julkistaloudesta vastaava ministeriö on vastuussa
hyväksyttyjen eläinlääkintää koskevien sääntöjen ja vaatimusten noudatta
mista osoittavien eläintautitodistusten antamisesta
— eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin osalta julkistaloudesta vastaava minis
teriö on vastuussa lihaa (mukaan lukien kala, äyriäiset ja nilviäiset) ja liha
valmisteita (mukaan lukien kala, äyriäiset ja nilviäiset) koskevan eläinlääkin
täalan säännöksistä ja vaatimuksista, kun taas sisäasianministeriö on vastuussa
maidosta, maitotuotteista, munista ja munavalmisteista
— muiden eläintuotteiden tuonnin osalta taloudesta vastaava ministeriö on vas
tuussa eläinlääkintää koskevista säännöksistä ja vaatimuksista.
B OSA
Euroopan yhteisö
Eläinlääkintää koskevien asioiden valvonta kuuluu sekä kansallisille eläinlääkin
täviranomaisille jäsenvaltioissa että Euroopan komissiolle. Asiassa sovelletaan
seuraavaa:
— Sveitsiin viennin osalta jäsenvaltiot ovat vastuussa tuotanto-olosuhteiden ja
-vaatimusten valvonnasta, mukaan lukien lakisääteiset tarkastukset ja hyväk
syttyjen eläinlääkintää koskevien sääntöjen ja vaatimusten noudattamista
osoittavien eläintautitodistusten antaminen
— Euroopan komissio on vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta, tarkastuksista
tai tarkastusjärjestelmien tarkastuksesta ja tarvittavista lainsäädännöllisistä toi
menpiteistä eläinlääkintää koskevien standardien ja vaatimusten yhdenmukai
sen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 281
▼B
Lisäys 8
Alueellisia edellytyksiä koskevat mukautukset
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Lisäys 9
Tarkastusmenettelyjä koskevat ohjeet
Tässä lisäyksessä ’tarkastuksella’ tarkoitetaan tehokkuuden arviointia.
1. Yleiset periaatteet
1.1. Tarkastukset olisi tehtävä tarkastavan osapuolen (”tarkastaja”) ja tarkas
tettavan osapuolen (”tarkastettava”) yhteistyössä tämän lisäyksen mää
räysten mukaisesti. Tarvittaessa voidaan tarkastaa laitoksia tai niiden
tiloja.
1.2. Tarkastusten tarkoituksena on pikemminkin valvoa tarkastusviranomaisen
tehokkuutta kuin olla hyväksymättä yksittäisiä elintarvike-eriä tai laitok
sia. Jos tarkastuksen perusteella ilmenee vakava riski eläinten tai ihmisten
terveydelle, tarkastettavan osapuolen on toteutettava viipymättä korjaavia
toimenpiteitä. Menettelyyn voi kuulua asiaa koskevien säännösten, täy
täntöönpanotavan, lopputulosten arvioinnin, toimenpiteiden noudattami
sen tason ja seuraavien korjaavien toimien tutkiminen.
1.3. Tarkastusten suorittamistiheyden olisi perustuttava tehokkuuteen. Jos te
hokkuus on heikko, tarkastuksia on tehtävä useammin; tarkastettavan
osapuolen on korjattava heikkoa tehokkuutta tarkastajaa tyydyttävällä
tavalla.
1.4. Tarkastukset ja niihin perustuvat päätökset on tehtävä avoimesti ja joh
donmukaisesti.
2. .Tarkastajaa koskevat periaatteet
Tarkastuksen tekemisestä vastuussa olevien henkilöiden olisi laadittava sel
lainen suunnitelma mieluiten hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mu
kaisesti, johon kuuluvat seuraavat kohdat:
2.1. tarkastuksen tavoite, perusteellisuus ja soveltamisala,
2.2. tarkastuksen päivämäärä ja paikka sekä aikataulu loppukertomuksen te
kemiseen saakka,
2.3. kieli tai kielet, joilla tarkastus tehdään ja kertomus laaditaan,
2.4. tarkastajien henkilöllisyys mukaan lukien johtaja tarkastajien ryhmän
ollessa kyseessä. Ammatillista erityispätevyyttä voidaan vaatia järjestel
mien ja erityisohjelmien tarkastusten tekemiseen,
2.5. aikataulu kokouksista virkamiesten kanssa ja tarvittaessa vierailuista lai
toksiin tai niiden tiloihin. Laitoksia tai tiloja, joihin vierailuja tehdään, ei
tarvitse nimetä ennalta,
2.6. kaupan alalla tarkastajaa koskevan vaitiolovelvollisuuden noudattaminen,
jollei tiedonvälityksen vapautta koskevista säännöksistä muuta johdu.
Eturistiriitoja on vältettävä.
2.7. hygienia- ja työturvallisuussääntöjen noudattaminen sekä toimijan oike
udet.
Tätä suunnitelmaa olisi tarkasteltava ennalta tarkastettavan osapuolen
edustajien kanssa.
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3. Tarkastettavaa koskevat periaatteet
Seuraavia periaatteita sovelletaan tarkastettavan toteuttamiin toimiin tarkastuk
sen helpottamiseksi.
3.1. Tarkastettava toimii täysin yhteistyössä tarkastajan kanssa ja nimeää tä
hän tarkoitukseen vastuussa olevat henkilöt. Yhteistyöhön voi kuulua
esimerkiksi:
— tutustumismahdollisuus kaikkiin asiaa koskeviin säännöksiin ja stan
dardeihin
— tutustumismahdollisuus kaikkiin asiaa koskeviin ohjelmiin, rekisterei
hin ja asiakirjoihin
— tutustumismahdollisuus kaikkiin valvonta- ja tarkastuskertomuksiin
— korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat asiakirjat
— laitoksiin pääsyn helpottaminen.
3.2. Tarkastettavan on laadittava asiakirjoin vahvistettu ohjelma, jotta se voisi
osoittaa kolmansille osapuolille, että vaatimuksia on noudatettu johdon
mukaisella ja yhtenäisellä tavalla.
4. Menettelyt
4.1.

Avausistunto

Molempien osapuolten edustajien olisi pidettävä avausistunto. Tässä kokouk
sessa tarkastaja on vastuussa tarkastussuunnitelman tutkimisesta ja siitä, että
riittävät varat, asiakirjat ja muut tarvittavat välineet ovat käytettävissä tarkas
tuksen tekemistä varten.
4.2.

Asiakirjojen tarkastelu

Asiakirjojen tarkasteluun voi kuulua 3.1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja
rekistereiden, tarkastettavan rakenteiden ja valtuuksien sekä elintarvikkeiden
tarkastus- ja todistusjärjestelmissä tämän liitteen tekemisen tai edellisen tarkas
tuksen jälkeen tapahtuneiden muutosten tarkastelu painottaen erityisesti kysei
siä eläimiä tai tuotteita koskevan tarkastus- ja todistusjärjestelmän osien täy
täntöönpanoa. Tähän voi kuulua asiaa koskevien tarkastus- ja todistusrekis
tereiden ja -asiakirjojen tutkiminen.
4.3.

Paikalla tehtävä tarkastus

4.3.1. Tämän toimenpiteen soveltamista koskevan päätöksen olisi perustuttava
riskin arviointiin ottaen huomioon muun muassa seuraavat tekijät: ky
seiset eläimet tai tuotteet, teollisuuden tai viejämaan vaatimusten
aiempi noudattaminen, tuotantomäärä ja tuonti- tai vientimäärä, muu
tokset perusrakenteessa ja kansallisten tarkastus- ja todistusjärjestelmien
luonne.
4.3.2. Paikalla tehtävään tarkastukseen voi kuulua vierailuja tuotanto- tai val
mistuspaikalle, elintarvikkeiden käsittely- tai varastointialueille ja val
vontalaboratorioihin, jotta voitaisiin tarkastaa, onko 4.2. kohdassa tar
koitetuissa asiakirjoissa olevia tietoja noudatettu.
4.4.

Seurantatarkastus
Jos seurantatarkastus tehdään puutteellisuuksien korjaamisen todentami
seksi, voi riittää, että tarkastetaan vain ne kohdat, joiden on todettu
vaativan korjaamista.
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5. Valmisteluasiakirjat
Lomakkeet, joissa tarkastuksen tulokset ja päätelmät esitetään, olisi yhdenmu
kaistettava niin pitkälle kuin mahdollista, jotta tarkastus tapahtuisi yhtenäisel
lä, avoimella ja tehokkaalla tavalla. Valmisteluasiakirjoihin voi kuulua arvioi
tavien tekijöiden luetteloja. Nämä tarkastusluettelot voivat kattaa:
— lainsäädännön,
— tarkastuksesta ja todistusten antamisesta vastaavien viranomaisten raken
teen ja toimet,
— yksityiskohtaiset tiedot laitoksista ja työmenettelyt,
— eläinten terveyttä koskevat tilastot, näytteenottosuunnitelmat ja tulokset,
— määräysten noudattamista koskevat toimet ja menettelyt,
— ilmoitus- ja valitusmenettelyt,
— koulutusohjelmat.
6. Päätösistunto
Molempien osapuolten edustajien olisi pidettävä päätösistunto, jossa ovat tar
vittaessa mukana kansallisista tarkastus- ja todistuksenanto-ohjelmista vas
tuussa olevat virkamiehet. Tarkastaja esittelee kyseisessä istunnossa tarkastuk
sen tulokset. Tiedot olisi esitettävä selvällä ja täsmällisellä tavalla siten, että
tarkastuksen päätelmät tulevat selvästi ymmärretyiksi.
Tarkastettavan osapuolen olisi laadittava toimintasuunnitelma todettujen puut
teiden korjaamiseksi mieluiten esittämällä täytäntöönpanon tavoitteeksi asete
tut päivämäärät.
7. Kertomus
Tarkastuskertomuksen luonnos toimitetaan tarkastettavalle niin pian kuin mah
dollista. Tarkastettavalle annetaan yksi kuukausi aikaa esittää huomautuksensa
kertomusluonnoksesta; kaikki tarkastettavan osapuolen esittämät huomautukset
liitetään lopulliseen kertomukseen.
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Lisäys 10
ELÄINTUOTTEET: RAJAVALVONTA JA TARKASTUSMAKSUT
I LUKU
Yleiset määräykset

▼M21
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unioni

Sveitsi

1. Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maa 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 57 §
liskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja
päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94,
31.3.2004, s. 63).
2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elin
tarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja
vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviran 3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintu
otteiden maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, an
omaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvalli
nettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA; RS
suuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002,
916.443.13)
s. 1).
4. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta, annettu
16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
RS 916.443.106)
5. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston perimistä palkki
oista, annettu 30 päivänä lokakuuta 1985 (OEVET; RS
916.472)

▼M13
B. SOVELTAMISSÄÄNNÖT
1. Yhteistyössä valaliiton eläinlääkintäviraston kanssa komissio liittää Sveitsin
Traces-järjestelmään komission päätöksen 2004/292/EY mukaisesti.

2. Yhteistyössä Sveitsin eläinlääkintäviraston ja valaliiton kansanterveysviraston
kanssa komissio liittää Sveitsin asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa
säädettyyn nopeaan hälytysjärjestelmään rajoille tapahtuvia eläintuotteiden
käännytyksiä koskevien säännösten mukaisesti.

Kun toimivaltainen viranomainen hylkää erän, kontin tai lastin yhteisön rajaasemalla, komissio ilmoittaa asiasta välittömästi Sveitsille.

Sveitsi ilmoittaa komissiolle välittömästi toimivaltaisen viranomaisen Sveitsin
raja-asemalla ihmisten terveydelle aiheutuvaan välilliseen tai välittömään ris
kiin liittyen hylkäämät elintarvike- tai rehuerät, -kontit tai -lastit asetuksen
(EY) N:o 178/2002 52 artiklassa säädettyjä luottamuksellisuussääntöjä nou
dattaen.

Tätä yhteistoimintaa koskevat erityistoimenpiteet määritellään eläinlääkintä
alan sekakomiteassa.
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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II LUKU
Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin väliseen kauppaan
eläinlääkärintarkastukset

sovellettavat

▼M21
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin väliseen kauppaan sovelletaan eläin
lääkärintarkastuksia jäljempänä tarkoitettujen säännösten mukaisesti:
Sveitsi

Euroopan unioni

1. Neuvoston direktiivi 89/608/ETY, annettu 21 päivänä 1. Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinäkuuta
1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 57 §
marraskuuta 1989, jäsenvaltioiden hallintoviranomais
ten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja
komission yhteistyöstä eläinlääkintää ja kotieläinjalos
tusta koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen var 2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
mistamiseksi (EYVL L 351, 2.12.1989, s. 34).
2007 (OITE; RS 916.443.10)
2. Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä
joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön 3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintu
otteiden maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, an
sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista var
nettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA; RS
ten (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13).
916.443.13)
3. Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä
joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläin 4. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta, annettu
peräisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun
16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terve
RS 916.443.106)
yttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003,
s. 11).
5. Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä
huhtikuuta 2007 (OIAC; RS 916.443.14)
6. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston palkkaveroista,
annettu 30 päivänä lokakuuta 1985 (OEVET; RS
916.472)

▼M13
B. SOVELTAMISSÄÄNNÖT
Direktiivin 89/662/ETY 8 artiklassa säädetyissä tapauksissa määräpaikan toimi
valtaisten viranomaisten on välittömästi otettava yhteyttä lähetyspaikan toimival
taisiin viranomaisiin. Määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sekä ilmoitettava lähetyspaikan toimivaltaiselle
viranomaiselle ja komissiolle suoritettujen tarkastusten luonne, tehdyt päätökset
ja niiden perusteet.
Direktiivin 89/608/ETY 10, 11 ja 16 artiklassa sekä direktiivin 89/662/ETY 9 ja
16 artiklassa annettujen säännösten täytäntöönpano kuuluu eläinlääkintäalan se
kakomitealle.

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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III LUKU
Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavat eläinlääkinnälliset
tarkastukset

▼M21
A. LAINSÄÄDÄNTÖ (1)
Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovelletaan tarkastuksia jäljempänä tar
koitettujen säännösten mukaisesti:

Sveitsi

Euroopan unioni

1. Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päi
vänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien
tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä
yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21,
28.1.2004, s. 11).
2. Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päi
vänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältä
vien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön
ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta
(EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmis
ravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden vi
rallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissään
nöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).
4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehuja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja
hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden var
mistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
(EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
5. Neuvoston direktiivi 89/608/ETY, annettu 21 päivänä
marraskuuta 1989, jäsenvaltioiden hallintoviranomais
ten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja
komission yhteistyöstä eläinlääkintää ja kotieläinjalos
tusta koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen
varmistamiseksi (EYVL L 351, 2.12.1989, s. 34).

1.

Laki eläinkulkutaudeista, annettu 1 päivänä heinä
kuuta 1966 (LFE; RS 916.40), ja erityisesti sen 57 §

2. Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakul
jetuksesta ja viennistä, annettu 18 päivänä huhtikuuta
2007 (OITE; RS 916.443.10)
3. Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläin
tuotteiden maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta, an
nettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA; RS
916.443.13)
4. Talousministeriön asetus eläinten ja eläintuotteiden
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta, annettu
16 päivänä toukokuuta 2007 (OITE-valvonta-asetus;
RS 916.443.106)
5. Asetus lemmikkieläinten tuonnista, annettu 18 päivänä
huhtikuuta 2007 (OIAC; RS 916.443.14)
6. Asetus valaliiton eläinlääkintäviraston palkkaveroista,
annettu 30 päivänä lokakuuta 1985 (OEVET; RS
916.472)
7. Elintarvikelaki, annettu 9 päivänä lokakuuta 1992
(LDA1; RS 817.0)
8. Asetus elintarvikkeista, annettu 23 päivänä marras
kuuta 2005 (ODAlOUs; RS 817.02)
9. Asetus elintarvikelainsäädännön täytäntöönpanosta,
annettu 23 päivänä marraskuuta 2005 (RS
817.025.21)

6. Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä
huhtikuuta 1996, tiettyjen hormonaalista tai tyrostaat
10. Sisäministeriön asetus elintarvikkeiden vieraista ai
tista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien
neista ja ainesosista, annettu 26 päivänä kesäkuuta
käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktii
1995 (OSEC; RS 817.021.23)
vien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY ku
moamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3).
7. Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä
huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa
tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien
osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direk
tiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten
89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL
L 125, 23.5.1996, s. 10).
8. Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä
joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuota
vien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjes
tämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24,
30.1.1998, s. 9).
9. Komission päätös 2002/657/EY, tehty 14 päivänä elo
kuuta 2002, neuvoston direktiivin 96/23/EY täytän
töönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tu
losten tulkinnan osalta (EYVL L 221, 17.8.2002,
s. 8).
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2008.
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Sveitsi

Euroopan unioni

10. Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä
joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläin
peräisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun
ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten ter
veyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003,
s. 11).
11. Komission päätös 2005/34/EY, tehty 11 päivänä tam
mikuuta 2005, kolmansista maista tuotavissa eläinpe
räisissä tuotteissa olevien tiettyjen jäämien testaa
miseen sovellettavista yhdenmukaistetuista standar
deista (EUVL L 16, 20.1.2005, s. 61).
12. Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä
huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston di
rektiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastet
tavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista
(EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).

▼M13
B. SOVELTAMISSÄÄNNÖT
1. Direktiivin 97/78/EY 6 artiklan soveltamiseksi rajatarkastusasemat ovat yhtei
sön jäsenvaltioiden osalta seuraavat: eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia
varten hyväksytyt rajatarkastusasemat, jotka on mainittu kolmansista maista
tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyt
tyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä
tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle
7 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/881/EY, sellai
sena kuin se on muutettuna, liitteessä.
2. Direktiivin 97/78/EY 6 artiklan soveltamiseksi rajatarkastusasemat ovat Sveit
sin osalta seuraavat:

Tyyppi

Tarkastuskes
kus

Hyväksymistyyppi

Zürichin len CHZRH4
toasema

A

Keskus 1

NHC (*)

Keskus 2

HC(2) (*)

Geneven len CHGVA4
toasema

A

Keskus 1

HC(2), NHC (*)

Nimi

Traces-koodi

(*) Komission päätöksessä 2001/881/EY määriteltyjen hyväksyntäluokkien perusteella.

Rajatarkastusasemien luettelon, niiden tarkastuskeskusten ja hyväksymistyyp
pien myöhemmät muutokset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitean toimi
alaan.
Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, eri
tyisesti asetuksen (EY) N:o 882/2004 45 artiklan ja eläinkulkutaudeista anne
tun lain 57 §:n perusteella.
IV LUKU
Yhteisön ja Sveitsin välistä kauppaa koskevat terveys- ja tarkastusvaati
mukset
Aloilla, joilla vastaavuus on tunnustettu vastavuoroisesti, yhteisön jäsenvaltioiden
ja Sveitsin kaupan kohteena olevat eläintuotteet liikkuvat samoin ehdoin kuin
yhteisön jäsenvaltioiden välisen kaupan kohteena olevat tuotteet. Tarvittaessa
tuotteisiin liitetään terveystodistukset, joista säädetään Euroopan yhteisön jäsen
valtioiden välistä kauppaa varten tai jotka määritellään tässä liitteessä ja jotka
ovat saatavilla Traces-järjestelmästä.
Muilla aloilla sovelletaan lisäyksessä 6 olevassa II luvussa määrättyjä terveys
vaatimuksia.
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V LUKU
Kolmansista

maista

tapahtuvaa
tuontia
koskevat
tarkastusvaatimukset

terveys-

ja

1. Yhteisö – Lainsäädäntö (1)
A. KANSANTERVEYTTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

▼M16

1.

Neuvoston direktiivi 88/344/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988,
elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä
uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
(EYVL L 157, 24.6.1988, s. 28)

2.

Neuvoston direktiivi 88/388/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988,
elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jä
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 184, 15.7.1988,
s. 61)

__________

▼M13

▼M16

4.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta
1990, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvis
tamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1)

5.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993,
elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä
(EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1)

__________

▼M13
10. Komission direktiivi 95/45/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, elin
tarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista
(EYVL L 226, 22.9.1995, s. 1)
11. Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, tiet
tyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja betaagonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien
81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta (EYVL L 125,
23.5.1996, s. 3)
12. Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elä
vissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja
niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien
85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY
kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10)
13. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2232/96, annettu
28 päivänä lokakuuta 1996, elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi
tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä
(EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1)

▼M16

__________

▼M13
15. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päi
vänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja
elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen
tämisestä (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16)
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, ellei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2008.
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16. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päi
vänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja
elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta
(EYVL L 66, 13.3.1999, s. 24)
17. Komission päätös 1999/217/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 1999, Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti
laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hy
väksymisestä (EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1)
18. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu
22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefa
lopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä
(EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1)
19. Komission päätös 2002/840/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002, elin
tarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijait
sevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta (EYVL L 287,
25.10.2002, s. 40)
20. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu
17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvik
keiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta
(EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1)
21. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu
10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettä
viksi tarkoitetuista savuaromeista (EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1)
22. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY, annettu 21 päi
vänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäis
ten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvi
kehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoa
misesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neu
voston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004,
s. 33)
23. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu
29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista eri
tyisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55)
24. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu
29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä
(EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206)
25. Komission päätös 2005/34/EY, tehty 11 päivänä tammikuuta 2005, kol
mansista maista tuotavissa eläinperäisissä tuotteissa olevien tiettyjen jää
mien testaamiseen sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista
(EUVL L 16, 20.1.2005, s. 61)
26. Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta
2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksii
nipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (EUVL L 70, 9.3.2006, p. 12)
27. Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta
2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismää
rien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5)
28. Komission asetus (EY) N:o 1883/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta
2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa ole
vien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien
virallista tarkastusta varten (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 32)
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29. Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta
2007 , näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kad
mium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipi
toisuuksien virallista tarkastusta varten (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 29)

30. Komission asetus (EY) N:o 884/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta
2007, kiireellisistä toimenpiteistä elintarvikeväriaineen E 128 Punainen
2G käytön keskeyttämiseksi (EUVL L 195, 27.7.2007, s. 8)

▼M16
31. Komission direktiivi 2008/60/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuk
sista (EUVL L 158, 18.6.2008, s. 17).

32. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu
16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354,
31.12.2008, s. 16).

33. Komission direktiivi 2008/84/EY, annettu 27 päivänä elokuuta 2008,
elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden eri
tyisistä puhtausvaatimuksista (EUVL L 253, 20.9.2008, s. 1).

▼M13
B. ELÄINTEN TERVEYTTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT
1. Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992,
eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten
tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät
koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin
90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön
säädösten kyseiset vaatimukset (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49)

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu
22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalo
patioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL
L 147, 31.5.2001, s. 1)

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu
3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläi
mistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (EYVL L 273,
10.10.2002, s. 1)

4. Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002,
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalos
tukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terve
yttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11)

5. Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, ve
siviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terve
yttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemi
sestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14)

C. MUITA ERITYISTOIMENPITEITÄ (1)
1.

Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan välinen väliaikainen
sopimus kaupasta ja tulliliitosta – Yhteinen sopimus – Yhteisön julistus
(EYVL L 359, 9.12.1992, s. 14)

(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, ellei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2008.
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2.

Neuvoston ja komission päätös 94/1/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta
1993, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Itävallan tasa
vallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinas
kunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin va
laliiton välisen Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tekemisestä
(EYVL L 1, 3.1.1994, s. 1)

3.

Neuvoston päätös 97/132/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, Euroo
pan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen tekemisestä elävien eläinten
ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista
toimenpiteistä (EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4)

4.

Neuvoston päätös 97/345/EY, tehty 17 päivänä helmikuuta 1997, Euroo
pan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan kirjeenvaihtona tehtyä
sopimusta täydentävän eläinlääkintää koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(EYVL L 148, 6.6.1997, s. 15)

5.

Neuvoston päätös 98/258/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1998, kan
santerveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpi
teitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yh
teisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (EYVL
L 118, 21.4.1998, s. 1)

6.

Neuvoston päätös 98/504/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan
yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimen
piteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (EYVL L 226,
13.8.1998, s. 24)

7.

Neuvoston päätös 1999/201/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, kan
santerveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpi
teitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yh
teisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä (EYVL
L 71, 18.3.1999, s. 1)

8.

Neuvoston päätös 1999/778/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 1999, Eu
roopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituk
sen välistä sopimusta täydentävän eläinten terveyttä koskevan pöytäkirjan
tekemisestä (EYVL L 305, 30.11.1999, s. 25)

9.

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahalli
tuksen välistä sopimusta täydentävä eläinten terveyttä koskeva pöytäkirja
1999/1130/EY (EYVL L 305, 30.11.1999, s. 26)

10. Neuvoston päätös 2002/979/EY, tehty 18 päivänä marraskuuta 2002, Eu
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä
assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen mää
räysten väliaikaisesta soveltamisesta (EYVL L 352, 30.12.2002, s. 1)

▼M21
2. Sveitsi – Lainsäädäntö (1)
A Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakuljetuksesta ja viennis
tä, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2007 (OITE; RS 916.443.10)

B Asetus kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintuotteiden maahantu
onnista ja kauttakuljetuksesta, annettu 27 päivänä elokuuta 2008 (OITPA;
RS 916.443.13).
(1) Kaikki säädösviittaukset ovat, jollei toisin mainita, viittauksia mainittuun säädökseen
sellaisena kuin se on muutettuna ennen 30 päivää kesäkuuta 2012.
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3. Täytäntöönpanosäännöt
A Valaliiton eläinlääkintävirasto soveltaa rinnan yhteisön jäsenvaltioiden
kanssa tämän lisäyksen I kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä annettuja
tuontimääräyksiä sekä asianmukaisia soveltamistoimenpiteitä ja luetteloita
laitoksista, joista kyseinen tuonti on sallittu. Tätä sitoumusta sovelletaan
kaikkiin asianmukaisiin säädöksiin niiden hyväksymispäivästä riippumatta.
Valaliiton eläinlääkintävirasto voi toteuttaa rajoittavampiakin toimenpiteitä
ja vaatia lisätakeita. Eläinlääkintäalan sekakomiteassa neuvotellaan asian
mukaisten ratkaisujen löytämiseksi.
Valaliiton eläinlääkintävirasto ja yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen
kahdenvälisesti asetetuista erityisistä tuontiehdoista, jotka eivät kuulu yh
teisötason yhdenmukaistamisen piiriin.
B Edellä tämän lisäyksen III luvun B kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut Eu
roopan yhteisön jäsenvaltioiden rajatarkastusasemat suorittavat kolmansista
maista tapahtuvan ja Sveitsiin suuntautuvan tuonnin tarkastuksia tämän
lisäyksen III luvun A kohdan mukaisesti.
C Edellä tämän lisäyksen III luvun B kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut Sveit
sin rajatarkastusasemat suorittavat kolmansista maista tapahtuvan ja yhtei
sön jäsenvaltioihin suuntautuvan tuonnin tarkastuksia tämän lisäyksen III
luvun A kohdan mukaisesti.

▼M21
D Kolmansista maista ilmateitse tuotavien eläintuotteiden maahantuonnista ja
kauttakuljetuksesta 27 päivänä elokuuta 2008 annetun asetuksen (OITPA;
RS 916.443.13) säännösten mukaisesti Sveitsin valaliitto pitää voimassa
mahdollisuuden tuoda maahan sellaisista naudoista saatua lihaa, joille on
mahdollisesti annettu kasvuhormoneja. Tällaisen lihan vienti Euroopan
unioniin on kielletty. Lisäksi Sveitsin valaliitto:

▼M13
— sallii tällaisen lihan käytön ainoastaan sellaisiin käyttötarkoituksiin,
joissa kuluttajat saavat lihan suoraan vähittäismyyntiliikkeistä asianmu
kaisin etiketein varustettuna,
— sallii lihan maahantuonnin ainoastaan Sveitsin rajatarkastusasemien lu
valla,
— varmistaa asianmukaisen jäljitettävyys- ja toimitusjärjestelmän, jonka
tarkoituksena on estää mahdollisuus lihan edelleenviennistä yhteisön
jäsenvaltioiden alueelle,
— toimittaa komissiolle kaksi kertaa vuodessa raportin maahantuotujen
erien alkuperästä ja vastaanottajista sekä selvityksen suoritetuista tar
kastuksista varmistaakseen edellä olevissa luetelmakohdissa esitettyjen
edellytysten noudattamisen.
— Eläinlääkintäalan sekakomitea käsittelee tarvittaessa näitä määräyksiä.
VI LUKU
Tarkastusmaksut
1. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin väliseen kauppaan sovellettavista eläinlää
kärintarkastuksista ei kerätä tarkastusmaksuja.
2. Kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin liittyvien eläinlääkärintarkastusten
osalta Sveitsin viranomaiset sitoutuvat perimään sellaiset virallisiin tarkastuk
siin liittyvät tarkastusmaksut, joista on säädetty rehu- ja elintarvikelainsäädän
nön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 294
▼M16
Lisäys 11
Yhteyselimet
1. Euroopan unioni:
Johtaja
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
Euroopan komissio, 1049 Bryssel
2. Sveitsi:
Johtaja
Office Vétérinaire Fédéral
CH-3003 Bern
Muita tärkeitä yhteystietoja:
Osastopäällikkö Office
Fédéral de la Santé Publique
Division sécurité alimentaire
CH-3003 Bern.
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LIITE 12
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteel
listen merkintöjen suoja

1 artikla
Tavoitteet
Osapuolet sopivat edistävänsä välillään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen, jäljempänä yhdessä ’maan
tieteelliset merkinnät’, tasapainoista kehitystä ja helpottavansa näiden nimitysten
ja merkintöjen suojaamisen avulla sellaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkei
den kahdenvälistä kauppaa, joille on myönnetty osapuolten lainsäädännön mu
kaisesti maantieteellinen merkintä.

2 artikla
Osapuolten lainsäädäntö
1.
Osapuolten lainsäädäntö, joka koskee maantieteellisten merkintöjen suojaa
mista niiden alueella, mahdollistaa yhtenäisen suojausmenettelyn, joka vastaa
osapuolten yhteisiä tavoitteita.
2.

Tällaisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa

— hallinnollisesta menettelystä, joka mahdollistaa sen varmistamisen, että maan
tieteelliset merkinnät vastaavat tietyltä alueelta tai tietystä paikasta peräisin
olevia maataloustuotteita tai elintarvikkeita ja että näiden maataloustuotteiden
tai elintarvikkeiden erityisen laadun, maineen tai muiden ominaisuuksien
voidaan katsoa johtuvan tästä maantieteellisestä alkuperästä,
— siitä, että suojatut maantieteelliset merkinnät vastaavat tiettyjä tuotteita, jotka
ovat eritelmässä lueteltujen edellytysten mukaisia, ja että näitä edellytyksiä
voidaan muuttaa ainoastaan edellä mainittua hallinnollista menettelyä noudat
taen,
— suojasta, jonka osapuolet toteuttavat virallisten tarkastusten avulla,
— kaikkien määrätyllä maantieteellisellä alueella toimivien ja valvontajärjestel
män piiriin kuuluvien tuottajien oikeudesta saada käyttää kyseessä olevaa
maantieteellistä merkintää edellyttäen, että kyseiset tuotteet vastaavat voi
massa olevaa eritelmää,
— suojaa edeltävästä menettelystä, jota noudattaen kaikilla luonnollisilla henki
löillä tai oikeushenkilöillä, joiden oikeutettua etua asia koskee, on mahdolli
suus käyttää oikeuksiaan esittämällä vastaväitteensä, erityisesti jos kyseisellä
henkilöllä on yleisesti tunnettu tai kuuluisa tavaramerkki, joka on ollut ole
massa jo kauan.

3 artikla
Sopimukseen perustuvaa suojaa edeltävät menettelyt
Osapuolet tarkastavat toisen osapuolen maantieteelliset merkinnät ja järjestävät
niiden osalta julkisen kuulemisen.

4 artikla
Suojan kohde
1.
Osapuolet suojaavat toistensa maantieteelliset merkinnät, jotka luetellaan
lisäyksessä 1.
2.
Kyseistä lisäystä voidaan täydentää 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
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3.
Tämän liitteen nojalla toteutettava suoja ei rajoita mahdollisuutta käsitellä
yksittäistä rekisteröintihakemusta osapuolten omien menettelyjen mukaisesti.

5 artikla
Soveltamisala
Poiketen siitä, mitä tämän sopimuksen 1 artiklassa määrätään, tätä liitettä sovel
letaan lisäyksessä 1 lueteltuihin maantieteellisiin merkintöihin, jotka kuvaavat
lisäyksessä 2 luetellun osapuolten lainsäädännön kattamia tuotteita.

6 artikla
Oikeus suojaan
1.
Jotta osapuolten maantieteellisille merkinnöille voidaan myöntää tässä liit
teessä tarkoitettu suoja, niiden on ensin oltava suojattuja toisen osapuolen alu
eella ja niiden on oltava lähtöisin osapuolten alueelta.
2.
Osapuolten ei tarvitse suojata toisen osapuolen maantieteellistä merkintää,
joka ei ole enää suojattu viimeksi mainitun osapuolen alueella.

7 artikla
Suojan laajuus
1.
Lisäyksessä 1 lueteltuja maantieteellisiä merkintöjä voivat käyttää kaikki
toimijat, jotka pitävät tuotetta kaupan voimassa olevan asianomaisen eritelmän
mukaisesti.
2.
Suojatun maantieteellisen merkinnän suora tai välillinen kaupallinen käyttö
on kielletty, kun kyse on:
a) vertailukelpoisesta tuotteesta, joka ei vastaa eritelmää;
b) muusta kuin vertailukelpoisesta tuotteesta, jos sen käytössä hyödynnetään
kyseisen maantieteellisen merkinnän mainetta.
3.
Kyseessä olevaa suojaa sovelletaan, kun kyse on väärinkäytöstä, jäljittelystä
tai mielleyhtymistä, vaikka
— tuotteen todellinen alkuperä on ilmoitettu,
— kyseinen nimitys on käännetty, translitteroitu tai transkriboitu,
— käytettyyn nimitykseen on liitetty ilmaisu kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jälji
telmä’, ’menetelmä’ tai muita vastaavia ilmaisuja.
4.

Lisäksi maantieteelliset merkinnät suojataan muuan muassa

— muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen
todellista alkuperää, lähtöpaikkaa, valmistusmenetelmää, luonnetta tai olen
naisia ominaisuuksia, jotka on merkitty pakkaukseen, sisäpakkaus mukaan
lukien, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin,
— sellaisen säilytysastian tai pakkauksen käytöltä, joka on omiaan antamaan
väärän kuvan tuotteen alkuperästä,
— tuotteen muodon hyödyntämiseltä, jos tämä muoto on omaperäinen,
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— muulta toiminnalta, joka saattaa johtaa yleisöä harhaan tuotteen todellisen
alkuperän suhteen.
5.
Lisäyksessä 1 luetelluista maantieteellisistä merkinnöistä ei voi tulla yleis
nimiä.

8 artikla
Tiettyjä nimityksiä koskevat erityiset säännökset
1.
Lisäyksessä 1 olevan Sveitsin maantieteellisen merkinnän ”Bündnerfleisch
(Viande des Grisons)’ suoja ei estä tämän nimityksen käyttöä unionin alueella
kuvaamaan ja esittelemään tiettyjä vastaavia tuotteita, jotka eivät ole peräisin
Sveitsistä, kolmen vuoden siirtymäaikana tämän liitteen voimaantulosta lukien.
2.
Seuraavien lisäyksessä 1 lueteltujen unionin maantieteellisten merkintöjen
suoja ei estä niiden käyttöä Sveitsin alueella kuvaamaan ja esittelemään tiettyjä
vastaavia tuotteita, jotka eivät ole peräisin unionista, kolmen vuoden siirtymä
aikana tämän liitteen voimaantulosta lukien:
a) Salame di Varzi;
b) Schwarzwälder Schinken.
3.
Seuraavien lisäyksessä 1 lueteltujen Sveitsin maantieteellisten merkintöjen
suoja ei estä niiden käyttöä unionin alueella kuvaamaan ja esittelemään tiettyjä
vastaavia tuotteita, jotka eivät ole peräisin Sveitsistä, viiden vuoden siirtymä
aikana tämän liitteen voimaantulosta lukien:
a) Sbrinz;
b) Gruyère.
4.
Seuraavien lisäyksessä 1 lueteltujen unionin maantieteellisten merkintöjen
suoja ei estä vastaavien nimitysten käyttöä Sveitsin alueella kuvaamaan ja esit
telemään tiettyjä vastaavia tuotteita, jotka eivät ole peräisin unionista, viiden
vuoden siirtymäaikana tämän liitteen voimaantulosta lukien:
a) Munster;
b) Taleggio;
c) Fontina;
d) Φέτα (Feta);
e) Chevrotin;
f) Reblochon;
g) Grana Padano (mukaan lukien ilmaisu ’Grana’ yksin käytettynä).
5.
Seuraavat lisäyksessä 1 luetellut Sveitsin ja unionin homonyymiset maan
tieteelliset merkinnät suojataan ja niitä voidaan käyttää rinnakkain:
— ’Vacherin Mont-d'Or’ (Sveitsi) ja ’Vacherin du Haut-Doubs’ tai ’Mont d'Or’
(unioni).
Tarvittaessa voidaan soveltaa erityisiä merkitsemistapoja tuotteiden erottamiseksi
toisistaan ja harhaanjohtavien tietojen antamisen ehkäisemiseksi.
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6.
Maantieteellisten merkintöjen ’Grana Padano’ ja ’Parmigiano Reggiano’
suoja ei estä toteuttamasta sellaisten Sveitsin markkinoille tarkoitettujen tuottei
den osalta, joiden jälleenvienti on pyritty estämään kaikin keinoin, raastamista ja
pakkaamista (paloittelu ja sisäpakkaus mukaan lukien) Sveitsin alueella kuuden
vuoden siirtymäaikana tämän liitteen voimaantulosta lukien ilman oikeutta käyt
tää unionin tunnuksia ja ilmaisuja, jotka koskevat kyseisiä maantieteellisiä mer
kintöjä.
7.
Maantieteellinen merkintä ’Gruyère’ ja toisaalta maantieteelliset merkinnät
’Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)’, ’Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)’,
’Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)’ ja ’Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)’ tar
koittavat selvästi erilaisia juustoja, mikä johtuu erityisesti niiden tietystä maan
tieteellisestä alkuperästä, valmistustavasta ja organoleptisistä ominaisuuksista.
Osapuolet sitoutuvat näin ollen toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet ehkäistäk
seen ja tarvittaessa lopettaakseen väärinkäytön tai sellaisen käytön, joka saattaa
aiheuttaa sekaannusta maantieteellisen merkinnän ’Gruyère’ ja nimityksen
’Γραβιέρα/Graviera’ välillä, 13 ja 15 artiklan määräysten mukaisesti.
Osapuolet sopivat tältä osin erityisesti siitä, että nimitystä ’Γραβιέρα/Graviera’ ei
voi missään tapauksessa kääntää muotoon ’Gruyère’ ja päinvastoin.

9 artikla
Suhde tavaramerkkeihin
1.
Lisäyksessä 1 lueteltujen maantieteellisten merkintöjen osalta sellaisen ta
varamerkin, joka on 7 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa, rekisteröinti evätään tai
mitätöidään joko viran puolesta tai asianomaisen pyynnöstä kummankin osapuo
len lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2
kohdan soveltamista. Tämän yleisen velvoitteen tarkoituksena on varmistaa eri
tyisesti, että 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevan
tavaramerkin rekisteröintipyyntö hylätään kummankin osapuolen lainsäädännön
mukaisesti. Tavaramerkit, joita ei ole rekisteröity näiden määräysten mukaisesti,
ovat mitättömiä.
2.
Tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa jotakin 7 artiklassa tarkoitettua tapausta
ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty vilpittömässä mielessä tai joka on
rekisteröity tai joka on vakiintunut käytön perusteella, jos tästä mahdollisuudesta
on säädetty lainsäädännössä, asianomaisen osapuolen alueella ennen tämän liit
teen voimaantuloa, voidaan käyttää edelleen ja se voidaan uudistaa huolimatta
maantieteelliselle merkinnälle tällä liitteellä myönnetystä suojasta, jos osapuolten
lainsäädännössä säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei
voida soveltaaa mainittuun tavaramerkkiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
16 artiklan 3 kohdan soveltamista.

10 artikla
Suhde kansainvälisiin sopimuksiin
Tämä liite ei rajoita osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat Maa
ilman kauppajärjestön perustamissopimuksesta tai muista sellaisista teollis- ja
tekijänoikeuksia koskevista monenvälisistä sopimuksista, joiden osapuolia Sveitsi
ja unioni ovat.

11 artikla
Valtuudet
Oikeus toteuttaa toimia lisäyksessä 1 lueteltujen maantieteellisten merkintöjen
suojaamiseksi koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joiden oikeute
tun edun mukaista suojaaminen on, erityisesti sellaisia tuottajien, kauppiaiden ja
kuluttajien yhdistyksiä, järjestöjä ja organisaatioita, jotka ovat sijoittautuneet toi
sen osapuolen alueelle tai joiden rekisteröity toimipaikka on toisen osapuolen
alueella.
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12 artikla
Merkinnät ja tunnukset
Ottaen huomioon 2 artiklassa tarkoitettu osapuolten lainsäädäntöjen lähentäminen
kumpikin osapuoli sallii omalla alueellaan sellaisten tuotteiden kaupan pitämisen,
jotka voivat kuulua tämän liitteen soveltamisalaan ja jotka on varustettu toisen
osapuolen käyttämillä, maantieteellisiä merkintöjä koskevilla virallisilla merkin
nöillä ja mahdollisesti virallisilla tunnuksilla.

13 artikla
Liitteen täytäntöönpano ja sen edellyttämät toimet
Osapuolet toteuttavat 7 artiklassa tarkoitetun suojan asianmukaisilla hallinnolli
silla tai oikeudellisilla toimilla, tarvittaessa toisen osapuolen pyynnöstä.

14 artikla
Toimet rajoilla
Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimet mahdollistaakseen sen, että niiden
tulliviranomaiset voivat pysäyttää rajoilla tuotteet, joiden osalta epäillään, että
tällä liitteellä suojattua maantieteellistä merkintää on käytetty luvattomasti, ja
jotka on tarkoitus tuoda osapuolen tullialueelle tai viedä osapuolen tullialueelta,
jotka on tarkoitettu jälleenvientiin tai tuotavaksi vapaa-alueelle tai vapaavarastoon
tai jotka on tarkoitus asettaa johonkin seuraavista menettelyistä: kansainvälinen
passitus, tullivarasto, sisäinen tai ulkoinen jalostus tai väliaikainen tuonti osapuo
len tullialueelle.

15 artikla
Kahdenvälinen yhteistyö
1.

Osapuolet avustavat toisiaan.

2.
Osapuolet vaihtavat säännöllisesti tai jommankumman osapuolen pyynnöstä
tietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tämän liitteen asianmukaisen soveltamisen
kannalta ja jotka koskevat erityisesti muutoksia osapuolten laeissa ja määräyk
sissä tai niiden maantieteellisissä merkinnöissä (ilmaisujen, tunnusten ja logojen
muutokset, eritelmien huomattavat muutokset, luettelosta poistaminen jne.).

3.
Osapuolet ilmoittavat toisilleen, jos ne kolmannen maan kanssa neuvotelles
saan ehdottavat kyseisen kolmannen maan maataloustuotteen tai elintarvikkeen
maantieteellisen merkinnän suojaamista ja jos kyseinen nimitys on homonyy
minen toisen osapuolen suojatun maantieteellisen merkinnän kanssa, jotta kysei
nen osapuoli saa mahdollisuuden esittää näkemyksensä tämän maantieteellisen
merkinnän suojaamisesta.

4.
Osapuolet neuvottelevat keskenään, jos jompikumpi niistä katsoo, että toi
nen osapuoli ei ole täyttänyt tästä liitteestä johtuvaa velvollisuuttaan.

5.
Komitea käsittelee kaikki tämän liitteen täytäntöönpanoa ja sen määräysten
kehittämistä koskevat asiat. Komitea voi erityisesti päättää 8 artiklan muutoksista
ja tarvittaessa käytännön edellytyksistä homonyymisten maantieteellisten merkin
töjen erottamiseksi toisistaan.

6.
Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu SAN/SMM-työryhmä
avustaa komiteaa tämän pyynnöstä.
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16 artikla
Tarkistuslauseke
1.
Osapuolet tarkastavat 3 artiklan mukaisesti toistensa äskettäin rekisteröimät
maantieteelliset merkinnät ja järjestävät kuulemisen niiden suojaamiseksi. Uudet
maantieteelliset merkinnät otetaan lisäykseen 1 komitean menettelyjen mukaisesti.
2.
Osapuolet sitoutuvat käsittelemään tapaukset, joissa on kyse muista kuin
lisäyksessä 1 luetelluista maantieteellisistä merkinnöistä, kahden vuoden kuluessa
tämän liitteen voimaantulosta.
3.
Edellä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päivämäärä on se päivä, jona ha
kemus toimitetaan toiselle osapuolelle.
4.
Osapuolet neuvottelevat keskenään kaikista muista liitteeseen tehtävistä
muutoksista.
5.
Täytäntöönpanotoimista, joista ei määrätä tässä liitteessä, päättää tarvitta
essa komitea.

17 artikla
Siirtymämääräykset
1.
Lisäyksessä 1 luetelluilla maantieteellisillä merkinnöillä varustettuja tuottei
ta, joita on tämän liitteen voimaantulohetkellä valmistettu, kuvattu ja esitelty
laillisesti osapuolten lainsäädännön tai kansallisten määräysten mukaisesti mutta
jotka ovat tämän liitteen nojalla kiellettyjä, voidaan pitää kaupan varastojen
loppumiseen asti enintään kahden vuoden ajan tämän liitteen voimaantulosta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.
2.
Edellä tarkoitettuja siirtymämääräyksiä sovelletaan vastaavasti myös 16 ar
tiklan mukaisesti lisäykseen 1 jälkikäteen lisättäviin maantieteellisiin merkintöi
hin.
3.
Jollei komitea toisin määrää, tämän liitteen mukaisesti valmistettuja, tuotet
tuja, kuvattuja ja esiteltyjä tuotteita, joiden valmistus, kuvaaminen ja esittelemi
nen ei enää ole tämän liitteen mukaista sen muuttamisen vuoksi, voidaan pitää
kaupan varastojen loppumiseen asti.
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LISÄYS 1
LUETTELO OSAPUOLTEN MAANTIETEELLISISTÄ MERKINNÖISTÄ,
JOILLE TOINEN OSAPUOLI MYÖNTÄÄ SUOJAN
1. Luettelo Sveitsin maantieteellisistä merkinnöistä
Tuotelaji

Nimi

Suoja

Mausteet:

Munder Safran

SAN

Juustot:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

SAN

Formaggio d'alpe ticinese

SAN

L'Etivaz

SAN

Gruyère

SAN

Raclette du Valais/Walliser Raclette

SAN

Sbrinz

SAN

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

SAN

Vacherin fribourgeois

SAN

Vacherin Mont-d'Or

SAN

Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/
Bloderkäse

SAN

Hedelmät:

Poire à Botzi

SAN

Vihannekset:

Cardon épineux genevois

SAN

Lihatuotteet:

Glarner Kalberwurst

SMM

Longeole

SMM

Saucisse d'Ajoie

SMM

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

SMM

Saucisson vaudois

SMM

Saucisse aux choux vaudoise

SMM

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

SMM

Bündnerfleisch

SMM

Viande séchée du Valais

SMM

Leipomotuotteet:

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot

SAN

Myllytuotteet:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (SAN)

SAN
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2. Luettelo EU:n maantieteellisistä merkinnöistä
Asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1) liitteessä II
mainitut tuoteluokat

Suoja (1)

Tuotelaji

Gailtaler Almkäse

SAN

13

Gailtaler Speck

SMM

12

Marchfeldspargel

SMM

16

Mostviertler Birnmost

SMM

18

Steirischer Kren

SMM

16

Steirisches Kürbiskernöl

SMM

15

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

SAN

13

Tiroler Bergkäse

SAN

13

Tiroler Graukäse

SAN

13

Tiroler Speck

SMM

12

Vorarlberger Alpkäse

SAN

13

Vorarlberger Bergkäse

SAN

13

Wachauer Marille

SAN

16

Waldviertler Graumohn

SAN

16

Beurre d'Ardenne

SAN

15

Brussels grondwitloof

SMM

16

Fromage de Herve

SAN

13

Gentse azalea

SMM

35

Geraardsbergse Mattentaart

SMM

24

Jambon d'Ardenne

SMM

12

Pâté gaumais

SMM

18

Vlaams — Brabantse Tafeldruif

SAN

16

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin

Горнооряховски суджук

Gornooryahovski sudzhuk

SMM

12

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

SMM

24

Březnický ležák

SMM

21

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

SMM

21

Budějovické pivo

SMM

21

Budějovický měšťanský var

SMM

21

Černá Hora

SMM

21

České pivo

SMM

21

Českobudějovické pivo

SMM

21

Český kmín

SAN

18

Chamomilla bohemica

SAN

18

Chodské pivo

SMM

21

Hořické trubičky

SMM

24

Jihočeská Niva

SMM

13

Jihočeská Zlatá Niva

SMM

13

Karlovarské oplatky

SMM

24

Karlovarské trojhránky

SMM

24

Karlovarský suchar

SMM

24
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Lomnické suchary

SMM

24

Mariánskolázeňské oplatky

SMM

24

Nošovické kysané zelí

SAN

16

Olomoucké tvarůžky

SMM

13

Pardubický perník

SMM

24

Pohořelický kapr

SAN

17

Štramberské uši

SMM

24

Třeboňský kapr

SMM

17

Všestarská cibule

SAN

16

Žatecký chmel

SAN

18

Znojemské pivo

SMM

21

Aachener Printen

SMM

24

Allgäuer Bergkäse

SAN

13

Altenburger Ziegenkäse

SAN

13

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammer
länder Katenschinken

SMM

12

Ammerländer Schinken; Ammerländer Kno
chenschinken

SMM

12

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

SMM

16

Bayerisches Bier

SMM

21

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Ba
yern

SMM

11

Bremer Bier

SMM

21

Bremer Klaben

SMM

24

Diepholzer Moorschnucke

SAN

11

Dortmunder Bier

SMM

21

SMM

24

Feldsalat von der Insel Reichenau

SMM

16

Göttinger Feldkieker

SMM

12

Göttinger Stracke

SMM

12

Greußener Salami

SMM

12

Gurken von der Insel Reichenau

SMM

16

Halberstädter Würstchen

SMM

12

Hessischer Apfelwein

SMM

18

Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs

SMM

13

Hofer Bier

SMM

21

Hofer Rindfleischwurst

SMM

12

Holsteiner Karpfen

SMM

17

Hopfen aus der Hallertau

SMM

18

Kölsch

SMM

21

Kulmbacher Bier

SMM

21

Lausitzer Leinöl

SMM

15

Lübecker Marzipan

SMM

24

Lüneburger Heidekartoffeln

SMM

16

Nimi latinalaisin kirjaimin

Nimi

Dresdner Christstollen/Dresdner
Dresdner Weihnachtsstollen

Stollen/
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Lüneburger Heidschnucke

SAN

11

Mainfranken Bier

SMM

21

Meißner Fummel

SMM

24

Münchener Bier

SMM

21

Nieheimer Käse

SMM

13

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostb
ratwürste

SMM

12

Nürnberger Lebkuchen

SMM

24

Oberpfälzer Karpfen

SMM

17

Odenwälder Frühstückskäse

SAN

13

Reuther Bier

SMM

21

Rheinisches Apfelkraut

SMM

16

Salate von der Insel Reichenau

SMM

16

Salzwedeler Baumkuchen

SMM

24

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem
Schrobenhausener Land/Spargel aus dem
Anbaugebiet Schrobenhausen

SMM

16

Schwäbische Maultaschen;
Suppenmaultaschen

Schwäbische

SMM

27

Qualitätsschweinef

SMM

11

Schwarzwälder Schinken

SMM

12

Schwarzwaldforelle

SMM

17

Spreewälder Gurken

SMM

16

Spreewälder Meerrettich

SMM

16

Tettnanger Hopfen

SMM

18

Thüringer Leberwurst

SMM

12

Thüringer Rostbratwurst

SMM

12

Thüringer Rotwurst

SMM

12

Tomaten von der Insel Reichenau

SMM

16

Danablu

SMM

13

Esrom

SMM

13

Nimi latinalaisin kirjaimin

Nimi

Schwäbisch-Hällisches
leisch

SMM

16

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

SMM

15

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

SMM

16

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

SAN

16

Ανεβατό

Anevato

SAN

13

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

SAN

15

Αρνάκι Ελασσόνας

Arnaki Elassonas

SAN

11

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Iraqliou Kritis

AOP

15

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

SAN

17

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Iraqliou Kritis

SAN

15

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios Mylopotamos Ret
hymnis Kritis

SAN

15

Γαλοτύρι

Galotyri

SAN

13

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

SAN

13

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

SAN

13

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

SAN

13

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

SAN

16

Lammefjordsgulerod
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Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ”Τροιζηνία”

Exeretiko partheno eleolado
”Trizinia”

SAN

15

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado
Thrapsano

SAN

15

Εξαιρετικό
Κρήτης

Exeretiko Partheno Eleo
lado Selino Kritis

SAN

15

Zakynthos

SMM

15

Θάσος

Thassos

SMM

15

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Ret
hymnis Kritis

SAN

16

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

SAN

16

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

SAN

16

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

SAN

13

Καλαμάτα

Kalamata

SAN

15

Παρθένο

Ελαιόλαδο

Σέλινο

Ζάκυνθος

Κασέρι

Kasseri

SAN

13

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

SAN

13

Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas

SAN

11

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

SAN

16

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodocho
riou

SAN

16

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

SAN

13

Κεφαλονιά

Kefalonia

SMM

15

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

SAN

15

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

SAN

16

Κονσερβολιά Αρτας

Konservolia Artas

SMM

16

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

SAN

16

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

SAN

16

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

SAN

16

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

SAN

16

Κοπανιστή

Kopanisti

SAN

13

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

SAN

16

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

SMM

16

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

SAN

15

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

SMM

24

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

SAN

15

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

SAN

18

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

SAN

13

Λακωνία

Lakonia

SMM

15

Λέσβος; Μυτιλήνη

Lesvos; Mytilini

SMM

15

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

SAN

15

Μανούρι

Manouri

SAN

13

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

SAN

25

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

SAN

32

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

SAN

18

Μετσοβόνε

Metsovone

SAN

13

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

SAN

16

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripo
leos

SAN

16

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

SMM

16
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Μπάτζος

Batzos

SAN

13

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka Kymis

SAN

16

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Xygalo Siteias/Xigalo Si
teias

SAN

13

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

SAN

13

Ολυμπία

Olympia

SMM

15

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

SMM

16

Πατάτα Νάξου

Patata Naxou

SMM

16

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Iraqliou Kritis

SAN

15

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

SAN

15

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

SAN

13

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion
Kritis

SAN

16

Πρέβεζα

Preveza

SMM

15

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

SAN

16

Ρόδος

Rodos

SMM

15

Σάμος

Samos

SMM

15

Σαν Μιχάλη

San Michali

SAN

13

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

SAN

15

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

SAN

16

Σταφίδα Ηλείας

Stafida Ilias

SMM

16

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas Markopou
lou Messongion

SMM

16

Σφέλα

Sfela

SAN

13

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leoni
diou

SAN

16

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

SAN

25

Φάβα Σαντορίνης

Fava Santorinis

SAN

16

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών
Φλώρινας

Fassolia Gigantes Elefantes
Prespon Florinas

SMM

16

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών
Φλώρινας

Fassolia (plake megalosper
ma) Prespon Florinas

SMM

16

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia GigantesElefantes
Kastorias

SMM

16

Φασόλια
γίγαντες
Νευροκοπίου

ελέφαντες

Κάτω

Fassolia Gigantes Elefantes
Kato Nevrokopiou

SMM

16

μεσόσπερμα

Κάτω

Fassolia kina Messosperma
Kato Nevrokopiou

SMM

16

Φέτα

Feta

SAN

13

Φιρίκι Πηλίου

Firiki Piliou

SAN

16

Φασόλια
κοινά
Νευροκοπίου

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

SAN

15

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Par
nassou

SAN

13

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

SAN

16

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

SAN

16

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

SMM

15

Aceite Campo de Calatrava

SAN

15

Aceite Campo de Montiel

SAN

15

Aceite de La Alcarria

SAN

15
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Aceite de La Rioja

SAN

15

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli
de Mallorca; Oli mallorquí

SAN

15

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

SAN

15

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix
Ebre-Montsià

SAN

15

Aceite del Bajo Aragón

SAN

15

Aceite Monterrubio

SAN

15

Afuega'l Pitu

SAN

13

Ajo Morado de las Pedroñeras

SMM

16

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicar
ló

SAN

16

Alcachofa de Tudela

SMM

16

Alfajor de Medina Sidonia

SMM

24

Alubia de La Bãneza-León

SMM

16

Antequera

SAN

15

Arroz de Valencia; Arròs de València

SAN

16

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de
l'Ebre

SAN

16

Arzùa-Ulloa

SAN

13

Avellana de Reus

SAN

16

Azafrán de la Mancha

SAN

18

Baena

SAN

15

Berenjena de Almagro

SMM

16

Botillo del Bierzo

SMM

12

Caballa de Andalucia

SMM

17

Cabrales

SAN

13

Calasparra

SAN

16

Calçot de Valls

SMM

16

Carne de Ávila

SMM

11

Carne de Cantabria

SMM

11

Carne de la Sierra de Guadarrama

SMM

11

Carne de Morucha de Salamanca

SMM

11

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal
Okela

SMM

11

Castaña de Galicia

SMM

16

Cebreiro

SAN

13

Cecina de León

SMM

12

Cereza del Jerte

SAN

16

Cerezas de la Montaña de Alicante

SMM

16

Chirimoya de la Costa tropical de GranadaMálaga

SAN

16

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Chorizo de Cantimpalos

SMM

12

Chorizo Riojano

SMM

12

Chosco de Tineo

SMM

12

Chufa de Valencia

SAN

18

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

SMM

16

Clementinas de las Tierras del Ebro; Cle
mentines de les Terres de l'Ebre

SMM

16

Coliflor de Calahorra

SMM

16

Cordero de Extremadura

SMM

11

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

SMM

11

Cordero Manchego

SMM

11

Dehesa de Extremadura

SAN

12

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallor
quina

SMM

24

Espárrago de Huétor-Tájar

SMM

16

Espárrago de Navarra

SMM

16

Estepa

SAN

15

Faba Asturiana

SMM

16

Faba de Lourenzá

SMM

16

Gamoneu; Gamonedo

SAN

13

Garbanzo de Fuentesaúco

SMM

16

Gata-Hurdes

SAN

15

Grelos de Galicia

SMM

16

Guijuelo

SAN

12

Idiazábal

SAN

13

Jamón de Huelva

SAN

12

Jamón de Teruel

SAN

12

Jamón de Trevélez

SMM

12

Jijona

SMM

24

Judías de El Barco de Ávila

SMM

16

Kaki Ribera del Xúquer

SAN

16

Lacón Gallego

SMM

11

Lechazo de Castilla y León

SMM

11

Lenteja de La Armuña

SMM

16

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

SMM

16

Les Garrigues

SAN

15

Los Pedroches

SAN

12

Mahón-Menorca

SAN

13

Mantecadas de Astorga

SMM

24

Mantecados de Estepa

SMM

24

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya;
Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

SAN

15

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Mantequilla de Soria

SAN

15

Manzana de Girona; Poma de Girona

SMM

16

Manzana Reineta del Bierzo

SAN

16

Mazapán de Toledo

SMM

24

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

SAN

17

Melocotón de Calanda

SAN

16

Melón de la Mancha

SMM

16

Melva de Andalucia

SMM

17

Miel de Galicia; Mel de Galicia

SMM

14

Miel de Granada

SAN

14

Miel de La Alcarria

SAN

14

Mongeta del Ganxet

SAN

16

Montes de Granada

SAN

15

Montes de Toledo

SAN

15

Montoro-Adamuz

SAN

15

Nísperos Callosa d'En Sarriá

SAN

16

Pan de Cea

SMM

24

Pan de Cruz de Ciudad Real

SMM

24

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

SMM

16

Patatas de Prades; Patates de Prades

SMM

16

Pemento da Arnoia

SMM

16

Pemento de Herbón

SAN

16

Pemento de Oímbra

SMM

16

Pemento do Couto

SMM

16

Pera de Jumilla

SAN

16

Pera de Lleida

SAN

16

Peras de Rincón de Soto

SAN

16

Picón Bejes-Tresviso

SAN

13

Pimentón de la Vera

SAN

18

Pimentón de Murcia

SAN

18

Pimiento Asado del Bierzo

SMM

16

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

SMM

16

Pimiento Riojano

SMM

16

Pimientos del Piquillo de Lodosa

SAN

16

Pollo y Capón del Prat

SMM

11

Poniente de Granada

SAN

15

Priego de Córdoba

SAN

15

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Queso Casin

SAN

13

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor
de Guía/Queso de Guía

SAN

13

Queso de La Serena

SAN

13

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

SAN

13

Queso de Murcia

SAN

13

Queso de Murcia al vino

SAN

13

Queso de Valdeón

SMM

13

Queso Ibores

SAN

13

Queso Majorero

SAN

13

Queso Manchego

SAN

13

Queso Nata de Cantabria

SAN

13

Queso Palmero; Queso de la Palma

SAN

13

Queso Tetilla

SAN

13

Queso Zamorano

SAN

13

Quesucos de Liébana

SAN

13

Roncal

SAN

13

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

SMM

12

San Simón da Costa

SAN

13

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

SAN

18

Sierra de Cadiz

SAN

15

Sierra de Cazorla

SAN

15

Sierra de Segura

SAN

15

Sierra Mágina

SAN

15

Siurana

SAN

15

Sobao Pasiego

SMM

24

Sobrasada de Mallorca

SMM

12

Tarta de Santiago

SMM

24

Ternasco de Aragón

SMM

11

Ternera Asturiana

SMM

11

Ternera de Extremadura

SMM

11

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

SMM

11

Ternera Gallega

SMM

11

Torta del Casar

SAN

13

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

SMM

24

Turrón de Alicante

SMM

24

Uva de mesa embolsada ”Vinalopó”

SAN

16

Vinagre de Jerez

SAN

18

Vinagre del Condado de Huelva

SAN

18

Kainuun rönttönen

SMM

24

Lapin Poron kuivaliha

SAN

12

Lapin Poron kylmäsavuliha

SAN

12

Lapin Poron liha

SAN

11

Lapin Puikula

SAN

16

Abondance

SAN

13

Agneau de l'Aveyron

SMM

11

Agneau de Lozère

SMM

11

Agneau de Pauillac

SMM

11

Agneau du Périgord

SMM

11

Agneau de Sisteron

SMM

11

Agneau du Bourbonnais

SMM

11

Agneau du Limousin

SMM

11

Agneau du Poitou-Charentes

SMM

11

Agneau du Quercy

SMM

11

Ail blanc de Lomagne

SMM

16

Ail de la Drôme

SMM

16

Ail rose de Lautrec

SMM

16

Anchois de Collioure

SMM

17

Asperge des sables des Landes

SMM

16

Banon

SAN

13

Barèges-Gavarnie

SAN

11

SAN

13

Bergamote(s) de Nancy

SMM

24

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charen
tes; Beurre des Deux-Sèvres

SAN

15

Nimi

Beaufort

Nimi latinalaisin kirjaimin

—
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Beurre d'Isigny

SAN

15

Bleu d'Auvergne

SAN

13

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

SAN

13

Bleu des Causses

SAN

13

Bleu du Vercors-Sassenage

SAN

13

Bœuf charolais du Bourbonnais

SMM

11

Bœuf de Bazas

SMM

11

Bœuf de Chalosse

SMM

11

Bœuf de Vendée

SMM

11

Bœuf du Maine

SMM

11

Boudin blanc de Rethel

SMM

12

Brie de Meaux

SAN

13

Brie de Melun

SAN

13

Brioche vendéenne

SMM

24

Brocciu Corse; Brocciu

SAN

13

Camembert de Normandie

SAN

13

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse,
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

SMM

12

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

SAN

13

Chabichou du Poitou

SAN

13

Chaource

SAN

13

Chasselas de Moissac

SAN

16

Chevrotin

SAN

13

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

SMM

18

Cidre de Normandie; Cidre Normand

SMM

18

Clémentine de Corse

SMM

16

Coco de Paimpol

SAN

16

Comté

SAN

13

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

SMM

17

Cornouaille

SAN

18

Crème d'Isigny

SAN

14

Crème fraîche fluide d'Alsace

SMM

14

Crottin de Chavignol; Chavignol

SAN

13

Nimi
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Dinde de Bresse

SAN

11

Domfront

SAN

18

Époisses

SAN

13

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé
noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

SMM

16

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina
corsa

SAN

16

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

SMM

16

Figue de Solliès

SAN

16

Foin de Crau

SAN

31

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

SAN

13

Fraise du Périgord

SMM

16

Génisse Fleur d'Aubrac

SMM

11

Haricot tarbais

SMM

16

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

SAN

15

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Cor
se-Oliu di Corsica

SAN

15

Huile d'olive de Haute-Provence

SAN

15

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Pro
vence

SAN

15

Huile d'olive de Nice

SAN

15

Huile d'olive de Nîmes

SAN

15

Huile d'olive de Nyons

SAN

15

Huile essentielle de lavande de Haute-Pro
vence

SAN

15

Huîtres Marennes Oléron

SMM

18

Jambon de Bayonne

SMM

12

Jambon de l'Ardèche

SMM

12

Jambon sec et noix de jambon sec des Ar
dennes

SMM

12

Kiwi de l'Adour

SMM

16

Laguiole

SAN

13

Langres

SAN

13

Lentille vert du Puy

SAN

16

Lentilles vertes du Berry

SMM

16

Lingot du Nord

SMM

16

Livarot

SAN

13

Mâche nantaise

SMM

16

Mâconnais

SAN

13
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Maine — Anjou

SAN

11

Maroilles; Marolles

SAN

13

Melon du Haut-Poitou

SMM

16

Melon du Quercy

SMM

16

Miel d'Alsace

SMM

14

Miel de Corse; Mele di Corsica

SAN

14

Miel de Provence

SMM

14

Miel de sapin des Vosges

SAN

14

Mirabelles de Lorraine

SMM

16

Mogette de Vendée

SMM

16

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

SAN

13

Morbier

SAN

13

Moules de Bouchot de la Baie du MontSaint-Michel

SAN

17

Moutarde de Bourgogne

SMM

26

Munster; Munster-Géromé

SAN

13

Muscat du Ventoux

SAN

16

Neufchâtel

SAN

13

Noix de Grenoble

SAN

16

Noix du Périgord

SAN

16

Œufs de Loué

SMM

14

Oie d'Anjou

SMM

11

Oignon doux des Cévennes

SAN

16

Olive de Nice

SAN

16

Olive de Nîmes

SAN

16

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Pro
vence

SAN

16

Olives noires de la Vallée des Baux de Pro
vence

SAN

16

Olives noires de Nyons

SAN

16

Ossau-Iraty

SAN

13

Pâtes d'Alsace

SMM

27

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

SAN

18

Pélardon

SAN

13

Petit Épeautre de Haute-Provence

SMM

16

Picodon

SAN

13

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette —
Ezpeletako Biperra

SAN

18

Pintadeau de la Drôme

SMM

11

Poireaux de Créances

SMM

16

Pomme de terre de l'Île de Ré

SAN

16
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Pomme du Limousin

SAN

16

Pommes des Alpes de Haute Durance

SMM

16

Pommes de terre de Merville

SMM

16

Pommes et poires de Savoie

SMM

16

Pont-l'Évêque

SAN

13

Porc d'Auvergne

SMM

11

Porc de Franche-Comté

SMM

11

Porc de la Sarthe

SMM

11

Porc de Normandie

SMM

11

Porc de Vendée

SMM

11

Porc du Limousin

SMM

11

Pouligny-Saint-Pierre

SAN

13

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

SMM

16

Raviole du Dauphiné

SMM

27

Reblochon; Reblochon de Savoie

SAN

13

Riz de Camargue

SMM

16

Rocamadour

SAN

13

Roquefort

SAN

13

Sainte-Maure de Touraine

SAN

13

Saint-Nectaire

SAN

13

Salers

SAN

13

Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau

SMM

12

Saucisson de l'Ardèche

SMM

12

Selles-sur-Cher

SAN

13

Taureau de Camargue

SAN

11

Tome des Bauges

SAN

13

Tomme de Savoie

SMM

13

Tomme des Pyrénées

SMM

13

Valençay

SAN

13

Veau de l'Aveyron et du Ségala

SMM

11

Veau du Limousin

SMM

11

Volailles d'Alsace

SMM

11

Volailles d'Ancenis

SMM

11

Volailles d'Auvergne

SMM

11

Volailles de Bourgogne

SMM

11

Volailles de Bresse

SAN

11

Volailles de Bretagne

SMM

11
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Volailles de Challans

SMM

11

Volailles de Cholet

SMM

11

Volailles de Gascogne

SMM

11

Volailles de Houdan

SMM

11

Volailles de Janzé

SMM

11

Volailles de la Champagne

SMM

11

Volailles de la Drôme

SMM

11

Volailles de l'Ain

SMM

11

Volailles de Licques

SMM

11

Volailles de l'Orléanais

SMM

11

Volailles de Loué

SMM

11

Volailles de Normandie

SMM

11

Volailles de Vendée

SMM

11

Volailles des Landes

SMM

11

Volailles du Béarn

SMM

11

Volailles du Berry

SMM

11

Volailles du Charolais

SMM

11

Volailles du Forez

SMM

11

Volailles du Gatinais

SMM

11

Volailles du Gers

SMM

11

Volailles du Languedoc

SMM

11

Volailles du Lauragais

SMM

11

Volailles du Maine

SMM

11

Volailles du plateau de Langres

SMM

11

Volailles du Val de Sèvres

SMM

11

Volailles du Velay

SMM

11

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

SMM

12

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

SMM

12

Gönci kajszibarack

SMM

16

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

SMM

12

Hajdúsági torma

SAN

16

Magyar szürkemarha hús

SMM

11

Makói vöröshagyma; Makói hagyma

SAN

16

Szegedi
paprika

SAN

18

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

SAN

12

Clare Island Salmon

SMM

17

Nimi
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Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chona
mara

SMM

11

Imokilly Regato

SAN

13

Timoleague Brown Pudding

SMM

12

Abbacchio Romano

SMM

11

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

SMM

17

Aceto balsamico di Modena

SMM

18

Aceto balsamico tradizionale di Modena

SAN

18

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emi
lia

SAN

18

Aglio Bianco Polesano

SAN

16

Aglio di Voghiera

SAN

16

Agnello di Sardegna

SMM

11

Alto Crotonese

SAN

15

Amarene Brusche di Modena

SMM

16

Aprutino Pescarese

SAN

15

Arancia del Gargano

SMM

16

Arancia di Ribera

SAN

16

Arancia Rossa di Sicilia

SMM

16

Asiago

SAN

13

Asparago Bianco di Bassano

SAN

16

Asparago bianco di Cimadolmo

SMM

16

Asparago di Badoere

SMM

16

Asparago verde di Altedo

SMM

16

Basilico Genovese

SAN

16

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio es
senziale

SAN

32

Bitto

SAN

13

Bra

SAN

13

Bresaola della Valtellina

SMM

12

Brisighella

SAN

15

Brovada

SAN

16

Bruzio

SAN

15

Caciocavallo Silano

SAN

13

Canestrato di Moliterno

SMM

13

Canestrato Pugliese

SAN

13

Canino

SAN

15

Capocollo di Calabria

SAN

12

Cappero di Pantelleria

SMM

16
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Carciofo Brindisino

SMM

16

Carciofo di Paestum

SMM

16

Carciofo Romanesco del Lazio

SMM

16

Carciofo Spinoso di Sardegna

SAN

16

SMM

16

Carota Novella di Ispica

SMM

16

Cartoceto

SAN

15

Casatella Trevigiana

SAN

13

Casciotta d'Urbino

SAN

13

SMM

16

Castagna del Monte Amiata

SMM

16

Castagna di Montella

SMM

16

Castagna di Vallerano

SAN

16

Castelmagno

SAN

13

Chianti Classico

SAN

15

Ciauscolo

SMM

12

Cilento

SAN

15

Ciliegia dell'Etna

SAN

16

Ciliegia di Marostica

SMM

16

Cipolla Rossa di Tropea — Calabria

SMM

16

Cipollotto Nocerino

SAN

16

Clementine del Golfo di Taranto

SMM

16

Clementine di Calabria

SMM

16

Collina di Brindisi

SAN

15

Colline di Romagna

SAN

15

SAN

15

SAN

15

Colline teatine

SAN

15

Coppa di Parma

SMM

12

Coppa piacentina

SAN

12

Coppia ferrarese

SMM

24

Cotechino di Modena

SMM

12

Crudo di Cuneo

SAN

12

Culatello di Zibello

SAN

12

Dauno

SAN

15

Fagioli bianchi di Rotonda

SAN

16

Fagiolo cannellino di Atina

SAN

16

Fagiolo di Cuneo

SMM

16

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

SMM

16

Fagiolo di Sarconi

SMM

16

Fagiolo di Sorana

SMM

16

Farina di castagne della Lunigiana

SAN

16

Farina di Neccio della Garfagnana

SAN

16

Farro di Monteleone di Spoleto

SAN

16

Nimi
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Farro della Garfagnana

SMM

16

Fichi di Cosenza

SAN

16

Fico Bianco del Cilento

SAN

16

Ficodindia dell'Etna

SAN

16

Fiore sardo

SAN

13

Fontina

SAN

13

Formaggella del Luinese

SAN

13

Formaggio di Fossa di Sogliano

SAN

13

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

SAN

13

Fungo di Borgotaro

SMM

16

Garda

SAN

15

Gorgonzola

SAN

13

Grana Padano

SAN

13

Irpinia — Colline dell'Ufita

SAN

15

Kiwi Latina

SMM

16

Nimi
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La Bella della Daunia

—

SAN

16

Laghi lombardi

—

SAN

15

Lametia

SAN

15

Lardo di Colonnata

SMM

12

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

SMM

16

Limone Costa d'Amalfi

SMM

16

Limone di Siracusa

SMM

16

Limone di Sorrento

SMM

16

Limone Femminello del Gargano

SMM

16

Limone Interdonato Messina

SMM

16

Liquirizia di Calabria

SAN

18

Lucca

SAN

15

Marrone della Valle di Susa

SMM

16

Marrone del Mugello

SMM

16

Marrone di Caprese Michelangelo

SAN

16

Marrone di Castel del Rio

SMM

16

Marrone di Combai

SMM

16

Marrone di Roccadaspide

SMM

16

Marrone di San Zeno

SAN

16

Marroni del Monfenera

SMM

16

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

SMM

16

Mela di Valtellina

SMM

16

Mela Val di Non

SAN

16
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Melannurca Campana

SMM

16

Melanzana Rossa di Rotonda

SAN

16

Miele della Lunigiana

SAN

14

Miele delle Dolomiti Bellunesi

SAN

14

Molise

SAN

15

Montasio

SAN

13

Monte Etna

SAN

15

Monte Veronese

SAN

13

Monti Iblei

SAN

15

Mortadella Bologna

SMM

11

Mozzarella di Bufala Campana

SAN

13

Murazzano

SAN

13

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

SMM

16

Nocciola di Giffoni

SMM

16

Nocciola Romana

SAN

16

Nocellara del Belice

SAN

16

Oliva Ascolana del Piceno

SAN

16

Pagnotta del Dittaino

SAN

16

Pancetta di Calabria

SAN

12

Pancetta piacentina

SAN

12

Nimi
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Pane casareccio di Genzano

—

SMM

24

Pane di Altamura

—

SAN

24

SMM

24

SAN

13

Patata della Sila

SMM

16

Patata di Bologna

SAN

16

Pecorino di Filiano

SAN

13

Pecorino romano

SAN

13

Pecorino sardo

SAN

13

Pecorino siciliano

SAN

13

Pecorino toscano

SAN

13

Penisola sorrentina

SAN

15

Peperone di Pontecorvo

SAN

16

Peperone di Senise

SMM

16

Pera dell'Emilia Romagna

SMM

16

Pera mantovana

SMM

16

PESCA di Leonforte

SMM

16

PESCA di Verona

SMM

16

PESCA e nettarina di Romagna

SMM

16

Pane di Matera
Parmigiano Reggiano

—
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Piacentinu ennese

SAN

13

Piave

SAN

13

Pistacchio verde di Bronte

SAN

16

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

SAN

16

Pomodoro di Pachino

SMM

16

Pomodoro S. Marzano dell'Agro SarneseNocerino

SAN

16

Porchetta di Ariccia

SMM

12

Pretuziano delle Colline Teramane

SAN

15

Prosciutto amatriciano

SMM

12

Prosciutto di Carpegna

SAN

12

Prosciutto di Modena

SAN

12

Prosciutto di Norcia

SMM

12

Prosciutto di Parma

SAN

12

Prosciutto di Sauris

SMM

12

Prosciutto di S. Daniele

SAN

11

Prosciutto toscano

SAN

12

Prosciutto veneto berico-euganeo

SAN

12

Provolone del Monaco

SAN

13

Provolone Valpadana

SAN

13

Quartirolo lombardo

SAN

13

Radicchio di Chioggia

SMM

16

Radicchio di Verona

SMM

16

Radicchio rosso di Treviso

SMM

16

Radicchio variegato di Castelfranco

SMM

16

Ragusano

SAN

13

Raschera

SAN

13

Ricciarelli di Siena

SMM

24

Ricotta di bufala campana

SAN

14

Ricotta romana

SAN

13

Riso del Delta del Po

SMM

16

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

SAN

16

Riso nano vialone veronese

SMM

16

Riviera ligure

SAN

15

Robiola di Roccaverano

SAN

13

Sabina

SAN

15

Salame Brianza

SAN

12

Salame Cremona

SMM

12

Salame di Varzi

SMM

12

Salame d'oca di Mortara

SMM

12

Salame piacentino

SAN

12
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Salame S. Angelo

SMM

12

Salamini italiani alla cacciatora

SAN

12

Salsiccia di Calabria

SAN

12

Salva cremasco

SAN

13

Sardegna

SAN

15

Scalogno di Romagna

SMM

16

Sedano bianco di Sperlonga

SMM

16

Seggiano

SAN

15

Soppressata di Calabria

SAN

12

Soprèssa vicentina

SAN

12

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markens
peck; Südtiroler Speck

SMM

12

Spressa delle Giudicarie

SAN

13

Stelvio; Stilfser

SAN

13

Taleggio

SAN

13

Tergeste

SAN

15

Terra di Bari

SAN

15

Terra d'Otranto

SAN

15

Terre Aurunche

SAN

15

Terre di Siena

SAN

15

Terre tarentine

SAN

15

Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino

SAN

17

Toma piemontese

SAN

13

Toscano

SMM

15

Tuscia

SAN

15

Umbria

SAN

15

Uva da tavola di Canicattì

SMM

16

Uva da tavola di Mazzarrone

SMM

16

Val di Mazara

SAN

15

Valdemone

SAN

15

Valle d'Aosta Fromadzo

SAN

13

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

SAN

12

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

SAN

12

Valle del Belice

SAN

15

Valli Trapanesi

SAN

15

Valtellina Casera

SAN

13

Vastedda della valle del Belìce

SAN

13

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Beri
ci, Veneto del Grappa

SAN

15

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Suoja (1)

Tuotelaji

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

SMM

11

Zafferano dell'Aquila

SAN

18

Zafferano di San Gimignano

SAN

18

Zafferano di sardegna

SAN

17

Zampone Modena

SMM

12

Beurre rose — Marque nationale du GrandDuché de Luxembourg

SAN

15

Miel — Marque nationale du Grand-Duché
de Luxembourg

SAN

14

Salaisons fumées, marque nationale du
Grand-Duché de Luxembourg

SMM

12

Viande de porc, marque nationale du GrandDuché de Luxembourg

SMM

11

Boeren-Leidse met sleutels

SAN

13

Edam Holland

SMM

13

Gouda Holland

SMM

13

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomij
nekaas

SAN

13

Noord-Hollandse Edammer

SAN

13

Noord-Hollandse Gouda

SAN

13

Opperdoezer Ronde

SAN

16

Westlandse druif

SMM

16

Andruty kaliskie

SMM

24

Bryndza Podhalańska

SAN

13

Chleb prądnicki

SMM

24

Fasola korczyńska

SMM

16

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z
Doliny Dunajca

SAN

16

Jabłka grójeckie

SMM

16

Jabłka łąckie

SMM

16

Karp zatorski

SAN

17

Kiełbasa lisiecka

SMM

12

Kołocz śląski/kołacz śląski

SMM

24

Miód drahimski

SMM

14

Miód kurpiowski

SMM

14

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

SMM

14

Obwarzanek krakowski

SMM

24

Oscypek

SAN

13

Podkarpacki miód spadziowy

SAN

14

Redykołka

SAN

13

Rogal świętomarciński

SMM

24

Śliwka szydłowska

SMM

16

Suska sechlońska

SMM

16

Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

SMM

16

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Suoja (1)

Tuotelaji

Wielkopolski ser smażony

SMM

13

Wiśnia nadwiślanka

SAN

16

Alheira de Barroso-Montalegre

SMM

12

Alheira de Vinhais

SMM

12

Ameixa d'Elvas

SAN

16

Amêndoa Douro

SAN

16

Ananás dos Açores/São Miguel

SAN

16

Anona da Madeira

SAN

16

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

SMM

16

Azeite de Moura

SAN

15

Azeite de Trás-os-Montes

SAN

15

Azeite do Alentejo Interior

SAN

14

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira
Alta, Azeite da Beira Baixa)

SAN

15

Azeites do Norte Alentejano

SAN

15

Azeites do Ribatejo

SAN

15

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

SAN

16

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo
Maior

SAN

16

Batata de Trás-os-montes

SMM

16

Batata doce de Aljezur

SMM

16

Borrego da Beira

SMM

11

Borrego de Montemor-o-Novo

SMM

11

Borrego do Baixo Alentejo

SMM

11

Borrego do Nordeste Alentejano

SMM

11

Borrego Serra da Estrela

SAN

11

Borrego Terrincho

SAN

11

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chou
riço de Ossos de Vinhais

SMM

12

Cabrito da Beira

SMM

11

Cabrito da Gralheira

SMM

11

Cabrito das Terras Altas do Minho

SMM

11

Cabrito de Barroso

SMM

11

Cabrito Transmontano

SAN

11

Cacholeira Branca de Portalegre

SMM

12

Carnalentejana

SAN

11

Carne Arouquesa

SAN

11

Carne Barrosã

SAN

11

Carne Cachena da Peneda

SAN

11

Carne da Charneca

SAN

11

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de
Porco Transmontano

SAN

11

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Suoja (1)

Tuotelaji

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do
Barroso

SMM

11

Carne de Porco Alentejano

SAN

11

Carne dos Açores

SMM

11

Carne Marinhoa

SAN

11

Carne Maronesa

SAN

11

Carne Mertolenga

SAN

11

Carne Mirandesa

SAN

11

Castanha da Terra Fria

SAN

16

Castanha de Padrela

SAN

16

Castanha dos Soutos da Lapa

SAN

16

Castanha Marvão-Portalegre

SAN

16

Cereja da Cova da Beira

SMM

16

Cereja de São Julião-Portalegre

SAN

16

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

SMM

12

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de
Vinhais

SMM

12

Chouriça doce de Vinhais

SMM

12

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vin
hais; Chouriço de Pão de Vinhais

SMM

12

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montaleg
re

SMM

12

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

SMM

12

Chouriço de Portalegre

SMM

12

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

SMM

12

Chouriço Mouro de Portalegre

SMM

12

Citrinos do Algarve

SMM

16

Cordeiro Bragançano

SAN

11

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cor
deiro de leite de Barroso

SMM

11

Farinheira de Estremoz e Borba

SMM

12

Farinheira de Portalegre

SMM

12

Linguiça de Portalegre

SMM

12

Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de
carne do Baixo Alentejo

SMM

12

Lombo Branco de Portalegre

SMM

12

Lombo Enguitado de Portalegre

SMM

12

Maçã Bravo de Esmolfe

SAN

16

Maçã da Beira Alta

SMM

16

Maçã da Cova da Beira

SMM

16

Maçã de Alcobaça

SMM

16

Maçã de Portalegre

SMM

16

Maracujá dos Açores/S. Miguel

SAN

16

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Suoja (1)

Tuotelaji

Mel da Serra da Lousã

SAN

14

Mel da Serra de Monchique

SAN

14

Mel da Terra Quente

SAN

14

Mel das Terras Altas do Minho

SAN

14

Mel de Barroso

SAN

14

Mel do Alentejo

SAN

14

Mel do Parque de Montezinho

SAN

14

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albu
feira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

SAN

14

Mel dos Açores

SAN

14

Morcela de Assar de Portalegre

SMM

12

Morcela de Cozer de Portalegre

SMM

12

Morcela de Estremoz e Borba

SMM

12

Ovos moles de Aveiro

SMM

24

Paio de Estremoz e Borba

SMM

12

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

SMM

12

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

SMM

12

Painho de Portalegre

SMM

12

Paio de Beja

SMM

12

Pêra Rocha do Oeste

SAN

16

Pêssego da Cova da Beira

SMM

16

Presunto de Barrancos

SAN

12

Presunto de Barroso

SMM

12

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de
Campo Maior e Elvas

SMM

12

Presunto de Santana da Serra; Paleta de San
tana da Serra

SMM

12

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vin
hais

SMM

12

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

SAN

12

Queijo de Azeitão

SAN

13

Queijo de cabra Transmontano

SAN

13

Queijo de Évora

SAN

15

Queijo de Nisa

SAN

13

Queijo do Pico

SAN

13

Queijo mestiço de Tolosa

SMM

13

Queijo Rabaçal

SAN

13

Queijo São Jorge

SAN

13

Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin
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Nimi

Nimi latinalaisin kirjaimin

Suoja (1)

Tuotelaji

Queijo Serpa

SAN

13

Queijo Serra da Estrela

SAN

13

Queijo Terrincho

SAN

13

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo
Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa,
Queijo Picante da Beira Baixa)

SAN

13

Requeijão Serra da Estrela

SAN

14

Salpicão de Barroso-Montalegre

SMM

12

Salpicão de Vinhais

SMM

12

Sangueira de Barroso-Montalegre

SMM

12

Vitela de Lafões

SMM

11

Magiun de prune Topoloveni

SMM

16

Bruna bönor från Öland

SMM

16

Kalix Löjrom

SAN

17

Skånsk spettkaka

SMM

24

Svecia

SMM

13

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

SAN

15

Kočevski gozdni med

SAN

14

Nanoški sir

SAN

13

Prleška tünka

SMM

12

Ptujski lük

SMM

16

Šebreljski želodec

SMM

12

Zgornjesavinjski želodec

SMM

12

Oravský korbáčik

SMM

13

Skalický trdelnik

SMM

24

Slovenská bryndza

SMM

13

Slovenská parenica

SMM

13

Slovenský oštiepok

SMM

13

Tekovský salámový syr

SMM

13

Zázrivský korbáčik

SMM

13

Arbroath Smokies

SMM

17

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

SAN

13

Bonchester cheese

SAN

13

Buxton blue

SAN

13

Cornish Clotted Cream

SAN

14

Cornish Pasty

SMM

24

Cornish Sardines

SMM

17

Dorset Blue Cheese

SMM

13

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 328
▼M23
Nimi

Suoja (1)

Tuotelaji

Dovedale cheese

SAN

13

Exmoor Blue Cheese

SMM

13

Gloucestershire cider/perry

SMM

18

Herefordshire cider/perry

SMM

18

Nimi latinalaisin kirjaimin

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

—

SAN

11

Jersey Royal potatoes

—

SAN

16

Kentish ale and Kentish strong ale

—

SMM

21

Lough Neagh Eel

SMM

17

Melton Mowbray Pork Pie

SMM

12

Native Shetland Wool

SAN

36

Orkney beef

—

SAN

11

Orkney lamb

—

SAN

11

Rutland Bitter

—

SMM

21

Scotch Beef

—

SMM

11

Scotch Lamb

—

SMM

11

Scottish Farmed Salmon

—

SMM

17

Shetland Lamb

—

SAN

11

Single Gloucester

—

SAN

13

Staffordshire Cheese

—

SAN

13

Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese

—

SAN

13

Teviotdale Cheese

SMM

13

Traditional Cumberland Sausage

SMM

12

Traditional Grimsby Smoked Fish

SMM

17

Welsh Beef

SMM

11

Welsh lamb

SMM

11

West Country farmhouse Cheddar cheese

SAN

13

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

SAN

13

Whitstable oysters

SMM

17

Worcestershire cider/perry

SMM

18

Yorkshire Forced Rhubarb

SAN

16

(1) Lisäyksessä 2 esitetyn, voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti.
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LISÄYS 2
OSAPUOLTEN LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan unionin lainsäädäntö:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päi
vänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestel
mistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
Komission asetus (EY) N:o 1898/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkupe
ränimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 2 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla asetuksella (EY) N:o 628/2008
(EUVL L 173, 3.7.2008, s. 3).
Sveitsin valaliiton lainsäädäntö:
Asetus maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden alkuperänimitys
ten ja maantieteellisten merkintöjen suojasta, annettu 28 päivänä toukokuuta
1997, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä tammikuuta 2013
(RS 910.12, RO 2012 3631).
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PÄÄTÖSASIAKIRJA
Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat
EUROOPAN UNIONIA
ja
SVEITSIN VALALIITTOA
ja jotka kokoontuivat 17 päivänä toukokuuta 2011 allekirjoittaakseen Euroopan
unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden al
kuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan
yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan
sopimuksen, ovat antaneet jäljempänä mainitun ja tähän päätösasiakirjaan liitetyn
yhteisen julistuksen:
— Yhteinen julistus homonyymisistä nimityksistä
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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YHTEINEN JULISTUS HOMONYYMISISTÄ NIMITYKSISTÄ

Osapuolet toteavat, että niiden lainsäädäntöjen nojalla ennen 11 päivänä
joulukuuta 2009 tapahtunutta aiejulistuksen allekirjoittamista jätettyjen
maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemusten käsittelyä voidaan
jatkaa huolimatta tämän sopimuksen määräyksistä ja erityisesti liitteessä
12 olevasta 7 artiklasta.
Jos kyseiset maantieteelliset merkinnät rekisteröidään, osapuolet sopivat,
että asiassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 3 koh
dassa sekä suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä
merkintöjä koskevan asetuksen (RS 910.12) 4 a artiklassa olevia, ho
monyymisia nimityksiä koskevia säännöksiä. Osapuolet ilmoittavat asi
asta toisilleen etukäteen.
Komitea voi tarvittaessa harkita liitteessä 12 olevan 16 artiklan menet
telyjen mukaisesti 8 artiklan muuttamista tarkentaakseen homonyymisiä
nimityksiä koskevia erityisiä määräyksiä.
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PÄÄTÖSASIAKIRJA
Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat
EUROOPAN YHTEISÖÄ
ja
SVEITSIN VALALIITTOA,
jotka ovat kokoontuneet Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäen
simmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän
kymmentäyhdeksän allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin va
laliiton sopimuksen maataloustuotteiden kaupasta, ovat hyväksyneet
seuraavat yhteiset julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:
— Yhteinen julistus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin kah
denvälisistä sopimuksista
— Yhteinen julistus kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelusta ta
riffiin
— Yhteinen julistus liha-alasta
— Yhteinen julistus Sveitsin tavasta hallinnoida liha-alan tariffikiintiöi
tään
— Yhteinen julistus kasvinsuojelua koskevan liitteen 4 täytäntöönpa
nosta
— Yhteinen julistus yhteisöstä peräisin olevien Sveitsin alueella kaupan
pidettävien viinialan tuotteiden sekoittamisesta
— Yhteinen julistus tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja viinipohjai
sia juomia koskevasta lainsäädännöstä
— Yhteinen julistus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantie
teellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
— Yhteinen julistus elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovel
lettavia eläinten terveyteen ja kotieläinjalostukseen liittyviä toimen
piteitä koskevasta liitteestä 11
— Yhteinen julistus tulevista lisäneuvotteluista
— Täysivaltaiset edustajat ovat myös ottaneet huomioon seuraavat ju
listukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:
Yhteisön julistus juustofondyyvalmisteista
— Sveitsin grappaa koskeva julistus
— Sveitsin julistus siipikarjan nimityksistä tuotantotavan mukaan
— Julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön
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Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y
nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalv
fems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunund
neunzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα
εννέα.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand
nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegen
tig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e
nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta
vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suíça
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Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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YHTEINEN JULISTUS
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin kahdenvälisistä sopimuksista
Euroopan yhteisö ja Sveitsi tunnustavat, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja
Sveitsin kahdenvälisten sopimusten määräyksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta sopimusten osapuolina olevien valtioiden Euroopan unionin tai
Maailman kauppajärjestön jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden noudattamista ja
jollei näistä velvoitteista muuta johdu.
Osapuolet sopivat lisäksi, että näiden sopimusten määräyksiä sovelletaan vain
siltä osin, kuin ne ovat yhdenmukaisia yhteisön oikeuden kanssa, yhteisön teke
mät kansainväliset sopimukset mukaan luettuina.
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YHTEINEN JULISTUS
kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelusta tariffiin
Jotta taattaisiin, että yhteisön Sveitsille antamat, maataloustuotteiden kaupasta
tehdyn sopimuksen liitteessä 2 tarkoitetut tiettyjä kasvis- ja hedelmämehujauheita
koskevat myönnytykset toteutuvat ja että niiden merkitys säilyy, osapuolten tul
liviranomaiset sopivat tarkastelevansa tariffimyönnytysten soveltamisesta saadun
kokemuksen huomioon ottaen, onko kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelu
tariffiin ajantasainen.
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YHTEINEN JULISTUS
liha-alaa koskeva
Yhteisö avaa 1 päivästä heinäkuuta 1999 BSE-kriisin ja eräiden jäsenvaltioiden
Sveitsistä tulevan tuonnin osalta toteuttamat toimenpiteet huomioon ottaen poik
keuksellisesti 700 nettotonnin kuivatun naudanlihan vuotuisen autonomisen kiin
tiön, jossa kannetaan paljoustullin sijasta arvotullia ja jota sovelletaan vuoden
ajan sopimuksen voimaantulosta. Tilannetta tarkastellaan uudelleen, jos eräiden
jäsenvaltioiden Sveitsin osalta toteuttamia tuonninrajoitustoimenpiteitä ei ole tuo
hon ajankohtaan mennessä poistettu.
Sveitsi säilyttä samana ajanjaksona puolestaan tähän asti sovellettujen edellytys
ten mukaiset myönnytyksensä 480 nettotonnille Parman ja San Danielen kinkkua,
50 nettotonnille Serranon kinkkua ja 170 nettotonnille Bresaolaa.
Sovellettavat alkuperäsäännöt ovat ne, joita sovelletaan muussa kuin etuuskohte
lujärjestelmässä.
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YHTEINEN JULISTUS
Sveitsin tavasta hallinnoida liha alan tariffikiintiöitään
Euroopan yhteisö ja Sveitsi ilmoittavat aikovansa yhdessä tarkastella erityisesti
Maailman kauppajärjestön määräykset huomioon ottaen Sveitsin tapaa hallin
noida liha-alan tariffikiintiöitään, jotta voidaan ottaa käyttöön kaupankäyntiä vä
hemmän haittaava hallinnointimenetelmä.
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YHTEINEN JULISTUS
kasvinsuojelua koskevan liitteen 4 täytäntöönpanosta
Sveitsi ja Euroopan yhteisö, jäljempänä ”osapuolet”, sitoutuvat panemaan täytän
töön mahdollisimman pian kasvinsuojelualaan liittyvän liitteen 4. Liite 4 pannaan
täytäntöön sitä mukaa kuin Sveitsin lainsäädäntö on saatettu tämän julistuksen
lisäyksessä A lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden osalta
tämän julistuksen lisäyksessä B esitettyä Euroopan yhteisön lainsäädäntöä vastaa
vaksi menettelyllä, jolla kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet lisätään liitteen 4
lisäykseen 1 sekä molempien osapuolten lainsäädäntö mainitun liitteen lisäyk
seen 2. Menettelyllä pyritään myös täydentämään kyseisen liitteen lisäyksiä 3 ja
4 yhteisön osalta tämän julistuksen lisäyksillä C ja D ja Sveitsin osalta asiaa
koskevilla säännöksillä.
Liitteessä 4 oleva 9 ja 10 artikla pannaan täytäntöön mainitun liitteen tullessa
voimaan, jotta saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti keinot, joiden avulla
kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet voidaan lisätä liitteen 4 lisäykseen 1, sa
manlaisen suojan kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien tuloa ja
lisääntymistä vastaan antava osapuolten lainsäädäntö voidaan lisätä liiteen 4 li
säykseen 2, kasvipasseja myöntävät viralliset laitokset voidaan lisätä liitteen 4
lisäykseen 3 sekä tarvittaessa voidaan määritellä alueet ja niihin liittyvät erityis
vaatimukset liitteen 4 lisäyksessä 4.
Liitteessä 4 olevassa 10 artiklassa tarkoitettu kasvinsuojelun työryhmä tutkii
mahdollisimman pian Sveitsin lainsäädäntöön tehdyt muutokset, jotta voidaan
arvioida, saavutetaanko niillä kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien
tuloa ja lisääntymistä vastaan samanlainen suoja kuin Euroopan yhteisön sään
nöksillä. Se huolehtii liitteen 4 asteittaisesta täytäntöönpanosta niin, että sitä
sovelletaan nopeasti mahdollisimman moniin tämän julistuksen lisäyksessä A
lueteltuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tuotteisiin.
Edistääkseen sellaisen lainsäädännön käyttöön ottamista, joilla saavutetaan sa
manlainen suoja kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien tuloa ja li
sääntymistä vastaan, osapuolet sitoutuvat käymään neuvotteluja teknisistä kysy
myksistä.
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Lisäys A
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET, JOIDEN OSALTA
OSAPUOLET PYRKIVÄT LÖYTÄMÄÄN LIITTEEN 4 MÄÄRÄYSTEN
MUKAISEN RATKAISUN
A. JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN ALUEELTA PERÄISIN OLEVAT
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET
1.

Liikkeeseen laskettavat kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet
1.1. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit, ei siemenet
Beta vulgaris L.
Humulus lupulus L.
Prunus L. (1)
1.2. Kasvinosat pölytykseen tarkoitettu siitepöly mukaan lukien, ei he
delmät eikä siemenet
Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. paitsi S. intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.
1.3. Viljeltäväksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat kasvit
Solanum L. ja niiden hybridit
1.4. Kasvit, ei hedelmät eikä siemenet
Vitis L.

2.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet, joiden tuottajalla on myyntiin
ammattiviljelijöille oikeuttava lupa ja joita ei ole käsitelty suoraan
kuluttajalle myytäväksi tai jotka eivät ole siihen valmiita sekä joi
den osalta osapuolten (vastuussa olevat viralliset laitokset) takaavat
tuotannon tapahtuneen selvästi erillään muiden tuotteiden tuotan
nosta
2.1. Kasvit, ei siemenet
Abies spp.
Apium graveolens L.

(1) Ellei Sharka-viruksen torjumiseksi annetuista erityisistä määräyksistä muuta johdu.
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Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. ja niiden hybridit
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: kaikki Uudesta-Guineasta peräisin olevat lajikkeet
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
2.2. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit, ei siemenet
Solanaceae, lukuun ottamatta 1.3 kohdassa tarkoitettuja kasveja
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2.3. Juurrutetut kasvit tai kasvualustassaan kiinni olevat tai kasvualus
tansa ohessa olevat kasvit
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
2.4. Siemenet ja sipulit
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit
Allium porrum L.
2.6. Viljeltäväksi tarkoitetut kukkasipulit ja -mukulat
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: kääpiölajikkeet ja niiden hybridit, kuten G.
callianthus Marais, G.colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus
hort. ja G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
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B. MUUALTA KUIN A KOHDASSA MAINITUILTA ALUEILTA PERÄISIN
OLEVAT KASVIT JA KASVITUOTTEET
3.

Kaikki viljeltäväksi tarkoitetut kasvit
ei kuitenkaan:
— siemenet, ei 4 kohdassa tarkoitetut
— seuraavat kasvit:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.

4.

Siemenet
4.1. Argentiinasta, Australista, Boliviasta, Chilestä, Uudesta-Seelan
nista tai Uruguaysta peräisin olevat siemenet
Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.
4.2. Siemenet alkuperästä riippumatta edellyttäen, etteivät ne ole peräi
sin kummankaan osapuolen alueelta
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
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4.3. Afghanistanista, Intiasta, Irakista, Meksikosta, Nepalista, Pakista
nista tai Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat siemenet
Triticum
Secale
X Triticosecale
5.

Kasvit, ei hedelmät eikä siemenet
Vitis L.

6.

Kasvinosat, ei hedelmät eikä siemenet
Havupuut (Coniferales)
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat)
Quercus L.

7.

Hedelmät (Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat)
Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8.

Mukulat, ei viljeltäväksi tarkoitetut
Solanum tuberosum L.
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9.

Puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta on säilynyt kuo
rineen tai ilman kuorta kokonaan tai osittain taikka lastuina, hak
keena, sahanpuruna tai puujätteenä oleva puu
a) joka on saatu kokonaan tai osittain seuraavista kasveista:
— Castanea Mill.
— Castanea Mill., Quercus L. (mukaan lukien puuaine, jossa puun
luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt ja joka on peräisin
jostakin Pohjois-Amerikan maasta)
— havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta Pinus L. -sukua (mu
kaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta ei
ole säilynyt ja joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista)
— Pinus L. (mukaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyö
reä ulkopinta ei ole säilynyt)
— Populus L. (peräisin Amerikan mantereen maista)
— Acer saccharum Marsh. (mukaan lukien puuaine, jossa puun
luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt ja joka on peräisin
jostakin Pohjois-Amerikan maasta)
ja
b) joka vastaa yhtä seuraavista kuvauksista:
CN-koodi

4401 10
ex 4401 21

Tavaran kuvaus

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisissa muodoissa
Puu lastuina tai hakkeena
– Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat havupuut

4401 22

Puu lastuina tai hakkeena
– – havupuihin kuulumattomat lajit

4401 30

Sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen
muotoon yhteenpuristettu

ex 4403 20

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
– muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu
Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat havupuut

4403 91

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
– muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu
– – tammen (Quercus L.) sukuun kuuluvat lajit

4403 99

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
– muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu
– – havupuihin, tammen (Quercus L.) sekä pyökin (Fagus L.) -sukuihin kuulumat
tomat lajit

ex 4404 10

teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
– Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat havupuut

ex 4404 20

teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
– havupuihin kuulumattomat lajit
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CN-koodi

4406 10

Tavaran kuvaus

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt
– kyllästämättömät

ex 4407 10

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, erityisesti
parrut, lankut, laudat ja rimat
– Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat havupuut

ex 4407 91

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, erityisesti
parrut, lankut, laudat ja rimat
– tammen (Quercus L.) sukuun kuuluvat lajit

ex 4407 99

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, erityisesti
parrut, lankut, laudat ja rimat
– havupuihin, trooppisiin puulajeihin, tammen (Quercus L.) sekä pyökin (Fagus L.)
sukuihin kuulumattomat lajit

ex 4415 10

Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevasta puusta valmistetut pakkauslaatikot,
-häkit, ja -pytyt

ex 4415 20

Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevasta puusta valmistetut kuormalavat,
laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat; kuormauslavojen lavakaulukset

ex 4416 00

Tammesta (Quercus L.) valmistetut puiset tynnyrit, kimmet mukaan luettuna

Kuormalavoihin ja lastauskuormalavoihin (CN-koodi ex 4415 20)
sovelletaan poikkeusta, jos ne vastaavat ”UIC-Pallets”- standardia
ja ovat sen mukaisesti merkityt.
10. Maa ja kasvualusta
a) maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, muodostunut kokonaan tai osaksi
maa-aineksesta tai eloperäisestä aineksesta kuten kasvinosista, turvetta tai
puun kuorta sisältävästä humuksesta, joka on erilaista kuin yksinomaan
turpeesta muodostunut humus
b) kasveihin kiinnittynyt tai niiden ohessa oleva maa-aines ja kasvualusta,
joka muodostuu kokonaan tai osittain a kohdassa mainituista aineista tai
turpeesta tai mistä tahansa epäorgaanisesta kiinteästä aineesta, jotka on
tarkoitettu kasvien viljelyalustaksi.
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Lisäys B
LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan yhteisön säädökset
— Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, peru
nasyövän torjunnasta
— Neuvoston direktiivi 69/465/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, keltai
sen peruna-ankeroisen torjunnasta
— Neuvoston direktiivi 69/466/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, hirmu
kilpikirvan torjunnasta
— Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilik
kakääriäisten torjunnasta
— Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kas
vien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja
siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1998 annetulla komission
direktiivillä 98/2/EY
— Komission päätös 91/261/ETY, tehty 2 päivänä toukokuuta 1991, Australian
tunnustamisesta vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintu
hoajasta
— Komission direktiivi 92/70/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, suo
jeltujen alueiden tunnustamiseen yhteisössä liittyvää tietojen keruuta koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päi
vänä maaliskuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/17/EY
— Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tietty
jen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja
muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröin
tiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä
kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käy
tettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koske
vien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen
liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä
— Komission päätös 93/359/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan
antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysval
loista peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direk
tiivin 77/93/ETY säännöksiin
— Komission päätös 93/360/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan
antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin
olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin
— Komission päätös 93/365/ETY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1993, luvan anta
misesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa
lämpökäsiteltyä havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin, sekä lämpökäsiteltyyn puutavaraan sovellettavaa merkitsemisjär
jestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
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— Komission päätös 93/422/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan an
tamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin ole
vaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY
säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjär
jestelmän yksityiskohdista
— Komission päätös 93/423/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan an
tamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista
peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin
77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan mer
kitsemisjärjestelmän yksityiskohdista
— Komission direktiivi 93/50/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tietyistä
sellaisista neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa
luettelemattomista kasveista, joiden tuotantoalueilla sijaitsevat näiden kasvien
tuottajat, varastot tai lähetyskeskukset on kirjattava viralliseen rekisteriin
— Komission direktiivi 93/51/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, sään
töjen vahvistamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden
jonkin suojellun alueen kautta liikkumisen osalta ja näiden tällaiselta suojel
lulta alueelta peräisin olevien ja sen sisällä liikkuvien kasvien, kasvituotteiden
ja muiden tavaroiden liikkumisen osalta
— Komission päätös 93/452/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, jäsenvalti
oiden oikeuttamisesta säätämään poikkeuksia tietyistä neuvoston direktiivin
77/93/ETY Japanista peräisin olevia sukujen Chamaecyparis Spach, Junipe
rus L. ja Pinus L. kasveja koskevista säännöksistä sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1996 tehdyllä komission pää
töksellä 96/711/EY
— Komission päätös 93/467/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1993 jäsenval
tioiden oikeuttamisesta säätämään poikkeuksia tiettyihin Kanadasta tai Ame
rikan yhdysvalloista peräisin olevia kuorellisia tammitukkeja (Quercus L.)
koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna 29 päivänä marraskuuta 1996 tehdyllä komission
päätöksellä 96/724/EY
— Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan
vaalean rengasmädän torjunnasta
— Komission direktiivi 95/44/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, edelly
tyksistä, joilla neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteissä I–V lueteltuja tiet
tyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda
yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen
tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikeva
lintatyötä varten, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä heinä
kuuta 1997 annetulla komission direktiivillä 97/46/EY
— Komission päätös 95/506/EY, tehty 24 päivänä marraskuuta 1995, luvan
antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Alankomaiden kuningaskun
taa koskevia lisätoimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
-taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 26 päivänä tehdyllä komission päätöksellä 97/649/EY
— Komission päätös 96/301/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 1996, luvan anta
misesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia lisätoimenpi
teitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen
estämiseksi
— Komission päätös 96/618/EY, tehty 16 päivänä lokakuuta 1996, luvan anta
misesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY
tietyistä säännöksistä Senegalin tasavallasta peräisin olevien muiden kuin
istutettavaksi tarkoitettujen siemenperunoiden osalta
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— Komission päätös 97/5/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1996, Unkarin tun
nustamisesta vapaaksi Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp.
sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al -taudinaiheuttajasta
— Komission päätös 97/353/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1997, luvan an
tamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Argentiinasta peräisin
olevia istutettaviksi tarkoitettuja mansikoita (Fragaria L.), siemeniä lukuun
ottamatta, koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin
— Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolman
sista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveys
tarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määrän
päässä koskevista vähimmäisedellytyksistä.
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Lisäys C
KASVIPASSEJA MYÖNTÄVÄT VIRALLISET LAITOKSET
Euroopan yhteisö
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 – 6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1210 Bruxelles
Puhelin: (32-2) 208 37 04
Faksi: (32-2) 208 37 05
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantendirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Puhelin: (45) 45 96 66 00
Faksi: (45) 45 96 66 10
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstraße 1
D-53123 Bonn 1
Puhelin: (49-228) 529 35 90
Faksi: (49-228) 529 42 62
Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR-10164 Athens
Puhelin: (30-1) 360 54 80
Faksi: (30-1) 361 71 03
Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta
E-28002 Madrid
Puhelin: (34-1) 347 82 54
Faksi: (34-1) 347 82 54
Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet
Kasvintuotannon tarkastuskeskus / Kontrollcentralen för växtproduktion
Kasvintarkastus / Växtinspektion
Vilhonvuorenkatu 11 C, PO PL 42
FIN-00501 Helsinki
Puhelin: (358-0) 13 42 11
Faksi: (358-0) 13 42 14 99
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F-75013 Paris
Puhelin: (33-1) 49 55 49 55
Faksi: (33-1) 49 55 59 49
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Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX, Settembre, 20
I-00195 Roma
Puhelin: (39-6) 488 42 93/46 65 50 70
Faksi: (39-6) 481 46 28
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15—Postbus 9102
6700 HC Wageningen
The Netherlands
Puhelin: (31-317) 49 69 11
Faksi: (31-317) 42 17 01
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A-1012 Wien
Puhelin: (43-1) 711 00 68 06
Faksi: (43-1) 711 00 65 07
Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras
Puhelin: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3
Faksi: (351-1) 442 06 16/443 05 27
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönkoping
Puhelin: (46-36) 15 59 13
Faksi: (46-36) 12 25 22
Ministère de l'Agriculture
ASTA
16, route d'Esch –BP 1904
L-1019 Luxembourg
Puhelin: (352) 45 71 72 218
Faksi: (352) 45 71 72 340
Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
Dublin 2
Ireland
Puhelin: (353-1) 607 20 03
Faksi: (353-1) 661 62 63
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
York YO1 2PX
United Kingdom
Puhelin: (44-1904) 45 51 61
Faksi: (44-1904) 45 51 63
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Lisäys D
EDELLÄ 4 artiklassa TARKOITETUT ALUEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
ERITYISVAATIMUKSET
Edellä 4 artiklassa tarkoitetut alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset mää
ritellään seuraavassa mainituissa kummankin osapuolen säädöksissä ja hallinnol
lisissa määräyksissä.
Euroopan yhteisön säädökset:
— Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi
— Komission direktiivi 92/103/ETY, annettu 1 päivänä joulukuuta 1992, kas
vien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja
yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neu
voston direktiivin 77/93/ETY liitteiden I-IV muuttamisesta
— Komission direktiivi 92/106/ETY, annettu 29 päivänä marraskuuta 1993,
kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alu
eiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun komission direktiivin 92/76/ETY
muuttamisesta
— Komission direktiivi 93/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993, kasvien
tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä
leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direk
tiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
— Komission direktiivi 94/61/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen
direktiivin 92/76/ETY 1 artiklassa tarkoitettujen suojeltujen alueiden väli
aikaista tunnustamista koskevan määräajan pidentämisestä
— Komission direktiivi 95/4/EY, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, kasvien
tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhtei
sössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston di
rektiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
— Komission direktiivi 95/40/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1995, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta
— Komission direktiivi 95/65/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1995, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta
— Komission direktiivi 95/66/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1995, kasvien
tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen es
tämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin
77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
— Komission direktiivi 96/14/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1996, kasvien
tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhtei
sössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston di
rektiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
— Komission direktiivi 96/15/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 1996, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta
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— Komission direktiivi 96/76/EY, annettu 29 päivänä marraskuuta 1996, kas
vien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta
— Komission direktiivi 95/41/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1995, kasvien
tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhtei
sössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston di
rektiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
— Komission direktiivi 98/17/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1998, kasvien
terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden
tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

2002A4430 — FI — 31.12.2015 — 003.001 — 354
▼B
YHTEINEN JULISTUS
yhteisöstä peräisin olevien Sveitsin alueella kaupan pidettävien viinialan
tuotteiden sekoittamisesta
Liitteessä 7 olevan 4 artiklan 1 kohdan ja lisäyksessä 1 olevan A kohdan mukaan
yhteisöstä peräisin olevien viinialan tuotteiden sekoittaminen keskenään tai muuta
alkuperää olevien tuotteiden kanssa Sveitsin alueella on sallittua ainoastaan asian
omaisessa yhteisön sääntelyssä tai, jollei sitä ole, lisäyksessä 1 tarkoitettujen
jäsenvaltioiden sääntelyssä säädetyin edellytyksin. Näin ollen näihin tuotteisiin
ei sovelleta 1 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Sveitsin elint arvikeasetuksen
371 pykälää.
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YHTEINEN JULISTUS
tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja viinipohjaisia juomia koskevasta
lainsäädännöstä
Osapuolet, jotka haluavat luoda suotuisat edellytykset tislattujen alkoholijuomien
ja maustettujen viinipohjaisten juomien keskinäisen kauppansa helpottamiseksi ja
edistämiseksi, ja tätä varten poistaa näiden juomien kaupan tekniset esteet, sopi
vat seuraavaa:
Sveitsi sitoutuu saattamaan asiaa koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädän
töä vastaavaksi ja aloittamaan asiaan kuuluvat menettelyt mukauttaakseen tislat
tujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien määrittelyä, kuva
usta ja esittelyä koskevan lainsäädäntönsä viimeistään kolmen vuoden kuluessa
sopimuksen voimaantulosta.
Sveitsin laadittua kummankin osapuolen mielestä yhteisön lainsäädäntöä vastaa
van lainsäädännön Euroopan yhteisö ja Sveitsi aloittavat menettelyt osapuolten
tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien määrittelyä,
kuvausta ja esittelyä koskevan lainsäädännön vastavuoroista hyväksymistä kos
kevan liitteen sisällyttämiseksi maataloussopimukseen.
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YHTEINEN JULISTUS
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja
alkuperänimitysten suojasta
Euroopan yhteisö ja Sveitsi (jäljempänä ”osapuolet”) sopivat, että alkuperänimi
tysten (SAN) ja maantieteellisten merkintöjen (SMM) vastavuoroinen suojaa
minen on olennainen osa osapuolten välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkei
den kaupan vapauttamista. Näiden määräysten sisällyttäminen kahdenväliseen
maataloussopimukseen täydentää viinialan tuotteiden kaupasta tehdyn sopimuk
sen liitettä 7 ja erityisesti sen II osastoa, jossa määrätään kyseisten tuotteiden
nimitysten vastavuoroisesta suojasta, sekä nimitysten vastavuoroisesta tunnusta
misesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten
juomien alalla tehdyn sopimuksen 8 liitettä.
Osapuolet määräävät alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen vasta
vuoroista suojaa koskevien määräysten sisällyttämisestä maataloustuotteiden kau
pasta tehtyyn sopimukseen asiaa koskevan lainsäädäntönsä perusteella sekä ky
seisten nimitysten ja merkintöjen rekisteröintiedellytysten että niiden valvontajär
jestelmien osalta. Tämän tulisi tapahtua kummankin osapuolen hyväksymänä
ajankohtana ja aikaisintaan silloin, kun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92
17 artiklan soveltaminen on saatu päätökseen yhteisössä sen kokoonpanossa.
Osapuolet antavat tällä välin toisilleen tietoa asiaa koskevien toimiensa edistymi
sestä oikeudelliset rajoitteet huomioon ottaen.
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YHTEINEN JULISTUS
elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyteen
ja kotieläinjalostukseen liittyviä toimenpiteitä koskevasta Liitteestä 11
Euroopan yhteisöjen komissio seuraa yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden
kanssa tiiviisti BSE-taudin tilanteen kehittymistä sekä Sveitsin tämän taudin
osalta toteuttamia torjuntatoimia löytääkseen asianmukaisen ratkaisun. Sveitsi
sitoutuu näissä olosuhteissa olemaan aloittamatta menettelyjä yhteisöä tai sen
jäsenvaltioita vastaan Maailman kauppajärjestössä.
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YHTEINEN JULISTUS
tulevista lisäneuvotteluista
Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto julistavat aikomuksensa aloittaa neuvotte
lut sopimusten tekemiseksi yhteiseen etuun kuuluvilla aloilla, kuten vuoden 1972
vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan 2 saattaminen ajan tasalle sekä Sveitsin
osallistuminen tiettyihin koulutusta, nuorisoa, viestimiä, tilastointia ja ympäristöä
koskeviin yhteisön ohjelmiin. Neuvotteluja on valmisteltava nopeasti nykyisten
kahdenvälisten neuvottelujen päättymisen jälkeen.
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EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS
juustofondyyvalmisteista
Euroopan yhteisö ilmoittaa olevansa valmis tarkastelemaan vapaakaupasta
vuonna 1972 tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 2 mukauttamisen yhteydessä
fondyyvalmisteisiin käytettäviä juustoja koskevaa luetteloa.
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SVEITSIN GRAPPAA KOSKEVA
Julistus
Sveitsi ilmoittaa sitoutuvansa noudattamaan yhteisössä vakiintunutta, 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan
4 kohdan f alakohdassa tarkoitettua grappa-nimityksen määritelmää (rypäleiden
puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma tai marc).
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SVEITSIN JULISTUS
siipikarjan nimityksistä tuotantotavan mukaan
Sveitsi ilmoittaa, ettei sillä ole tällä hetkellä siipikarjan tuotantotapaa ja nimityk
siä koskevaa erityistä lainsäädäntöä.
Se ilmoittaa kuitenkin aikovansa aloittaa jo nyt asiaan kuuluvat menettelyt hy
väksyäkseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta
siipikarjan tuotantotapaa ja nimityksiä koskevan erityisen lainsäädännön, joka
vastaa yhteisön asiaa koskevaa lainsäädäntöä.
Sveitsi ilmoittaa, että sillä on asiaan kuuluvaa lainsäädäntöä erityisesti kuluttajan
petoksilta suojaamisen, eläinten suojelun, tavaramerkkien suojaamisen sekä epä
rehellisen kilpailun torjumisen alalla.
Se ilmoittaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan siten, että varmiste
taan kuluttajan saaman tiedon asianmukaisuus ja puolueettomuus, jotta taattaisiin
rehellinen kilpailu Sveitsistä ja yhteisöstä peräisin olevan siipikarjan välillä. Se
pyrkii erityisesti estämään epätarkkojen tai väärien merkintöjen käytön, joka
saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan Sveitsin markkinoille saatettujen siipikarjatu
otteiden luonteen, tuotantotavan tai nimitysten suhteen.
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▼B
JULISTUS
Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön
Neuvosto hyväksyy sen, että Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Sveitsiä
koskevien asioiden osalta seuraavien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien koko
uksiin:
— tutkimusohjelmia käsittelevät komiteat, mukaan lukien tieteen ja tekniikan
tutkimuskomitea (CREST),
— siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta,
— korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista käsittelevä koordinointi
ryhmä,
— lentoliikennereittejä ja kilpailusääntöjen soveltamista lentoliikennealalla käsit
televät neuvoa-antavat komiteat.
Sveitsin edustajat eivät ole läsnä näiden komiteoiden äänestyksissä.
Muiden komiteoiden osalta, jotka käsittelevät näiden sopimusten soveltamisalaan
kuuluvia aloja, joissa Sveitsi on ottanut yhteisön säännöstön osaksi kansallista
lainsäädäntöään tai soveltaa sitä vastavuoroisesti, komissio kuulee Sveitsin edus
tajia ETA-sopimuksen 100 artiklan mukaisesti.

