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Ehdotus neuvoston asetukseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen elinperisten tuotteiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja tuontiin liittyvist elinten terveytt koskevista snnist
(2000/C 365 E/05)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2000) 438 lopull.  2000/0181(CNS)
(Komission esittm 14 pivn heinkuuta 2000)
nettu neuvoston direktiivi 91/494/ETY (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivill*
93/121/EY (6),

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteis%n perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,

0 terveytt* ja el*inten terveytt* koskevista ongelmista
kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja
markkinoille saattamisessa 27 p*iv*n* marraskuuta
1990 annettu neuvoston direktiivi 91/495/ETY (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna It*vallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

0 kansanterveytt* ja el*inten terveytt* koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa
16 p*iv*n* kes*kuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/45/ETY (8), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivill* 97/79/EY (9),

sek* katsoo seuraavaa:
(1) Yhteisen maatalouspolitiikan yhteydess* on vahvistettu
perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien el*inper*isten tuotteiden yhteis%n sis*ist* kauppaa ja tuontia kolmansista maista koskevat erityiset el*inten terveytt* koskevat s**nn%t.

0 raakamaidon, l*mp%k*sitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista
koskevista terveyss**nn%ist* 16 p*iv*n* kes*kuuta
1992 annettu neuvoston direktiivi 92/46/ETY (10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivill*
96/23/EY (11),

(2) N*ill* s**nn%ill* on varmistettu, ett* kyseisi* tuotteita
koskevat kaupan esteet on poistettu ja siten saatu luotua
sis*markkinat varmistaen samalla el*inten terveyden suojelun korkea taso.
(3) N*m* erityiss**nn%t on sis*llytetty seuraaviin direktiiveihin:

0 el*inten terveytt* ja kansanterveytt* koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteis%n sis*isess* kaupassa ja yhteis%%n tuonnissa, joita eiv*t koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteess* A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteis%n s**d%sten kyseiset vaatimukset, 17 p*iv*n* joulukuuta 1992 annettu neuvoston
direktiivi 92/118/ETY (12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivill* 97/79/EY.

0 el*inten terveytt* koskevista seikoista yhteis%n sis*isess* tuoreen lihan kaupassa 12 p*iv*n* joulukuuta
1972 annettu neuvoston direktiivi 72/461/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna It*vallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla,
0 el*inten terveytt* koskevista vaatimuksista yhteis%n sis*isess* lihavalmisteiden kaupassa 22 p*iv*n* tammikuuta
1980
annettu
neuvoston
direktiivi
80/215/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna It*vallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla,
0 el*inten terveytt* koskevista edellytyksist* saatettaessa
vesiviljeltyj* el*imi* ja tuotteita markkinoille
28 p*iv*n* tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivill* 98/45/EY (4),
0 el*inten terveytt* koskevista vaatimuksista yhteis%n sis*isess* tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa
kolmansista maista 26 p*iv*n* kes*kuuta 1991 an(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EVYL
EYVL

L
L
L
L

302, 31.12.1972,
47, 21.2.1980, s.
46, 19.2.1991, s.
189, 3.7.1998, s.

s. 24.
4.
1.
12.

(4) N*iden direktiivien p**m**r*n* on est** el*inper*isten
tuotteiden markkinoille saattamisesta johtuva el*intautien
levi*minen.
(5) N*iss* direktiiveiss* on yleisi* s**nn%ksi*, kuten sellaisia,
jotka koskevat el*inkulkutautien saastuttamalta tilalta tai
alueelta tulevien tuotteiden markkinoille saattamista koskevia rajoituksia tai velvollisuutta tehd* rajoitetuilta alueilta tuleville tuotteille k*sittely taudinaiheuttajan tuhoamiseksi.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)
(12)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L

268, 24.9.1991, s. 35.
340, 31.12.1993, s. 39.
268, 24.9.1991, s. 41.
268, 14.9.1992, s. 35.
24, 30.1.1998, s. 31.
268, 14.9.1992, s. 1.
125, 23.5.1996, s. 10.
62, 15.3.1993, s. 49.
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(6) N*it* yleisi* periaatteita voidaan yhdenmukaistaa ja siten
poistaa mahdolliset el*inten terveytt* koskevia erityiss**nt%j* hyv*ksytt*ess* syntyneet ep*johdonmukaisuudet.
T*ll* yhdenmukaistamisella varmistetaan my%s n*iden
el*inten terveytt* koskevien s**nt%jen yhdenmukainen
t*yt*nt%%npano koko yhteis%ss* ja luodaan rakenteeltaan
avoimempaa yhteis%n lains**d*nt%*.

(15) On s**dett*v* yhteis%n auditointien ja tarkastusten j*rjest*misest* el*inten terveytt* koskevien s**nn%sten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

(7) Kauppaa varten tarkoitettujen el*inper*isten tuotteiden
el*inl**kinn*lliset tarkastukset on teht*v* yhteis%n sis*isess* kaupassa sis*markkinoiden toteuttamista varten
11 p*iv*n* joulukuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivill* 92/118/ETY, mukaisesti. Direktiiviss*
89/662/ETY esitet**n suojatoimenpiteit*, joita voidaan soveltaa el*inten terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran
uhatessa.

(17) Koska t*m*n asetuksen t*yt*nt%%npanemiseksi tarvittavat
toimenpiteet ovat menettelyst* komissiolle siirretty* t*yt*nt%%npanovaltaa k*ytett*ess* 28 p*iv*n* kes*kuuta
1999 tehdyn neuvoston p**t%ksen 1999/468/EY 2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteit* (4), toimenpiteist* olisi p**tett*v* mainitun p**t%ksen 5 artiklassa
s**detty* s**ntelymenettely* noudattaen,

(16) T*m*n asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet sis*ltyv*t perustamissopimuksen liitteeseen I.

ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

(8) Kolmansista maista tuodut tuotteet eiv*t saa aiheuttaa
el*inten terveyteen liittyv** vaaraa yhteis%n karjalle.
(9) T*m*n vuoksi on laadittava menettelyj* el*inkulkutautien
yhteis%%n kulkeutumisen est*miseksi. N*ihin menettelyihin kuuluu kyseisten kolmansien maiden el*inten terveytt* koskevan tilanteen arviointi kyseisess* kolmannessa
maassa.
(10) On kehitett*v* menettelyit* el*inper*isten tuotteiden
tuontiin sovellettavien yleisten ja erityisten s**nt%jen tai
perusteiden laatimiseksi.
(11) Kotiel*imin* pidettyjen sorkka- ja kavioel*inten lihan ja
t*llaisesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden tuontia
koskevat s**nn%t sis*ltyv*t jo terveytt* ja el*inten terveytt* koskevista ongelmista nautael*inten ja sikojen
sek* tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista
12 p*iv*n* joulukuuta 1972 annettuun neuvoston direktiiviin 72/462/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivill* 97/79/EY.
(12) Lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa sovellettavia menettelyj* voidaan k*ytt** muiden el*inper*isten tuotteiden
tuonnin mallina.
(13) Kolmansista maista yhteis%%n tuotavien el*inper*isten
tuotteiden el*inl**kint*tarkastukset on teht*v* kolmansista maista yhteis%%n tuotavien tuotteiden el*inl**k*rintarkastusten
j*rjest*mist*
koskevista
periaatteista
18 p*iv*n* joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) mukaisesti.
(14) Kansainv*list* kauppaa koskevia s**nt%j* laadittaessa on
otettava huomioon kansainv*lisen el*intautiviraston
(OIE:n) laatimat s**nn%t.
(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.
(3) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

1 artikla
T*ss* asetuksessa annetaan el*inper*isten tuotteiden markkinoille saattamiseen ja kolmansista maista tuontiin liittyv*t
el*inten terveytt* koskevat s**nn%t.
2 artikla
T*ss* asetuksessa sovelletaan liitteess* I tarkoitetuissa direktiiveiss* vahvistettuja m**ritelmi* ja tarvittaessa elintarvikehygieniasta annetussa neuvoston asetuksessa . . ./. . . vahvistettuja
m**ritelmi*.
1 LUKU
YHTEIS!N TUOTTEIDEN TUOTANNOSSA JA KAUPAN PIT˜MISESS˜ SOVELLETTAVAT EL˜INTEN TERVEYTT˜ KOSKEVAT
VAATIMUKSET

3 artikla
El*inper*isten tuotteiden markkinoille saattaminen ei saa johtaa
el*imiin tarttuvien tautien levi*miseen. T*m*n vuoksi on noudatettava seuraavia s**nt%j*:
1. El*inper*isten tuotteiden on oltava per*isin el*imist*, jotka
t*ytt*v*t asianmukaiset yhteis%n lains**d*nn%ss* olevat
el*inten terveytt* koskevat edellytykset.
2. El*inper*isten tuotteiden on oltava saatu el*imist*, jotka
a) tulevat tilalta, alueelta tai alueen osasta, tai kun kyseess*
on vesiviljelytuotteet, viljelylaitoksesta, vy%hykkeelt* tai
vy%hykkeen osasta, johon ei kohdistu n*ihin el*imiin ja
tuotteisiin sovellettavia el*inten terveydentilan vuoksi
asetettavia rajoituksia ja erityisesti liitteess* I tarkoitetuista s**nn%ist* johtuvia tai muita yhteis%n lains**d*nn%n mukaisia taudintorjuntatoimenpiteit*;
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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b) joita ei ole lopetettu laitoksessa, jossa teurastushetkell* oli
el*imi*, joilla on tai ep*iltiin olevan jokin a alakohdassa
tarkoitettujen s**nt%jen kattamista taudeista, tai t*llaisten
el*inten ruhoja.

3. Sen est*m*tt*, mit* 2 osassa s**det**n, mutta liitteess* I
tarkoitettuja taudintorjuntatoimenpiteit* noudattaen:

a) Sellaisten el*inper*isten tuotteiden markkinoille saattaminen on sallittua, jotka tulevat alueelta tai alueen osasta,
johon kohdistuu el*inten terveydentilan vuoksi asetettavia rajoituksia, mutta jotka eiv*t tule saastuneelta tai
saastuneeksi ep*illylt* tilalta edellytt*en, ett*:

0 ennen j*ljemp*n* tarkoitettua k*sittely* tuotteet on
saatu, k*sitelty, kuljetettu ja varastoitu erill**n tai
eri aikana kuin tuotteet, jotka eiv*t t*yt* el*inten
terveytt* koskevia edellytyksi*,
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5. Silloin kun:
0 el*inten terveytt* koskevien syiden vuoksi on sovellettu
direktiivin 89/662/ETY 9 artiklan s**nn%ksi*, joiden
mukaan j*senvaltioista per*isin olevien el*inper*isten
tuotteiden mukana on oltava terveystodistus, tai
0 tuotteiden mukana on oltava todistus j*senvaltion tai
j*senvaltion osan el*inten terveytt* koskevan tilanteen
vuoksi,
todistuksen on oltava 11 artiklassa tarkoitettua menettely*
noudattaen laaditun mallin mukainen. Todistus on laadittava
v*hint**n yhdell* todistuksen antavan viranomaisen kielell*
ja m**r*paikan kielell*. Alkuper*iskappaleen on oltava tuotteiden mukana, se on laadittava yhdelle paperiarkille, ja sen
on oltava osoitettu yhdelle vastaanottajalle.
4 artikla

0 tuotteille on tehty riitt*v* k*sittely terveytt* koskevan
ongelman poistamiseksi,

0 k*sittely tehd**n sen j*senvaltion, jossa el*inten terveysongelma todettiin, t*h*n tarkoitukseen hyv*ksym*ss* laitoksessa,

0 tuotteet, joille on teht*v* k*sittely, ovat asianmukaisesti tunnistettavissa.

T*t* alakohtaa sovelletaan liitteen II ja liitteess* III olevan
1 ja 2 kohdan mukaisesti tai 11 artiklassa tarkoitettua
menettely* noudattaen hyv*ksyttyjen yksityiskohtaisten
s**nt%jen mukaisesti.

b) Sellaisten vesiviljelytuotteiden markkinoille saattaminen,
jotka eiv*t ole 2 alakohdassa s**dettyjen edellytysten mukaisia, sallitaan liitteess* III olevan 3 kohdan edellytysten
mukaisesti ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen s**dettyjen edellytysten mukaisesti.

4. Erityistapauksissa 2 alakohtaan voidaan my%nt** poikkeuksia 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen. T*llaisissa tapauksissa kiinnitet**n erityisesti huomiota:

Viralliset tarkastukset
J*senvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on teht*v* virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, ett* t*t* asetusta, sen t*yt*nt%%npanos**nt%j* ja el*inper*isiin tuotteisiin mahdollisesti
sovellettavia varotoimenpiteit* noudatetaan.
N*iden tarkastusten t*yt*nt%%npanoa, niiden tuloksia ja tulosten perusteella tehtyj* p**t%ksi* koskevat yksityiskohtaiset
s**nn%t annetaan 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.
5 artikla
Virallisten tarkastusten seuranta ja muutoksenhaku
Jos todetaan el*inten terveytt* koskevien s**nt%jen rikkomisia,
on toimittava tilanteen korjaamiseksi.
Jos rikkomisessa mukana ollut oikeushenkil% tai luonnollinen
henkil% ei korjaa tilannetta toimivaltaisen viranomaisen asettamassa m**r*ajassa tai jos havaitaan vakava el*inten terveytt*
koskeva riski, on toteutettava kyseisten tuotteiden tuotantoa ja
markkinoille saattamista koskevia rajoituksia. T*llaisiin rajoituksiin voi kuulua kielto tuottaa ja saattaa markkinoille el*inper*isi* tuotteita ja jo markkinoille saatettujen tuotteiden markkinoilta poistaminen ja tarvittaessa h*vitt*minen.

b) taudin erityisominaisuuksiin kyseiss* lajissa.

T*m* asetuksen, sen t*yt*nt%%npanos**nt%jen tai el*inper*isiin
tuotteisiin sovellettavien terveytt* koskevien suojatoimenpiteiden rikkomista tai toimivaltaisen viranomaisen kanssa teht*v*n
yhteisty%n tekem*tt* j*tt*misest* seuraa asianmukainen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen m**r**m* rikosoikeudellinen
ja/tai hallinnollinen seuraamus.

Kun t*llaisia poikkeuksia my%nnet**n, kaikki tarvittavat toimenpiteet el*inten terveyden suojelemiseksi yhteis%ss* on
hyv*ksytt*v* samaa menettely* noudattaen.

J*senvaltioiden on otettava huomioon yhteis%n tarkastusten
p**telm*t toteuttaessaan korjaavia toimia tai m**r*tess**n rikosoikeudellisia ja/tai hallinnollisia rangaistuksia.

a) kaikkiin el*imille teht*viin kokeisiin ja toimenpiteisiin;
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T*ll* asetuksella ei vaikuteta j*senvaltioissa voimassa olevassa
lains**d*nn%ss* oleviin muutoksenhakukeinoihin kansallisten
viranomaisten p**t%ksist*.
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II LUKU
TUONTI KOLMANSISTA MAISTA

7 artikla
6 artikla

Yleiset snnkset

Yhteisn auditoinnit ja tarkastukset

El*inper*isten tuotteiden tuontiin kolmansista maista sovellettavien s**nn%sten on oltava samoja tai vastaavia kuin yhteis%n
tuotteiden tuotantoon ja kaupan pit*miseen sovellettavat s**nn%kset.

1.
Komission asiantuntijat voivat yhteisty%ss* j*senvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehd* paikalla auditointeja
ja/tai tarkastuksia kaikissa el*inper*isten tuotteiden tuotannon
ja markkinoille saattamisen vaiheissa t*m*n asetuksen, sen t*yt*nt%%npanoa koskevien s**nt%jen ja siit* johtuvien suojatoimenpiteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
N*m* voivat koskea my%s j*senvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten organisaatiota ja toimintaa. Komission asiantuntijoiden mukana saa olla j*senvaltion toimivaltainen viranomainen
ja komission auditointi- ja/tai tarkastustarkoituksiin nime*m*
mik* tahansa asiantuntija.

8 artikla
Yhteisn sntjen noudattaminen
Edell* olevassa 7 artiklassa s**detyn yleisen velvoitteen noudattamisen varmistamiseksi on 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen laadittava seuraavat:
1. Luettelot kolmansista maista tai kolmansien maiden osista,
joista tiettyjen el*inper*isten tuotteiden tuonti on sallittu.

2.
Komissio ilmoittaa j*senvaltioille s**nn%llisesti yleisest*
auditointi- tai tarkastusohjelmastaan ja antaa niille tiedon tuloksista.

N*it* luetteloita laadittaessa on kiinnitett*v* erityisesti huomiota:
0 kolmannen maan lains**d*nt%%n,

3.
Edell* 1 kohdassa tarkoitettu tarkastus- ja/tai auditointimenettely voidaan vahvistaa tai sit* voidaan muuttaa 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.

4.
Jotta auditoinnit ja/tai tarkastukset voidaan tehd* tehokkaasti, j*senvaltion, jonka alueella auditointi ja/tai tarkastus tapahtuu, on annettava kaikki komission asiantuntijoiden auditointitarkoitukseen pyyt*m*t apu ja asiakirjat.

5.
Komission varmistaa, ett* 1 kohdassa tarkoitetut asiantuntijat ovat saaneet teht*viens* oikean suorittamisen edellytt*m*n asianmukaisen koulutuksen elintarvikehygienian ja -turvallisuuden alalla, auditointitekniikoissa sek* silloin kun se on
heid*n teht*viens* puolesta oleellista, vaarojen analysoinnin ja
niiden kriittisten kohtien hallitsemisen periaatteissa.

6.
J*senvaltioiden on varmistettava, ett* 1 kohdassa tarkoitetuilla asiantuntijoilla on p**sy kaikkiin tiloihin ja tilojen osiin
ja ett* heill* on k*ytett*viss**n kaikki tiedot, jotka ovat olennaisia heid*n t*m*n asetuksen mukaisten teht*viens* hoitamiselle.

Jos yhteis%n auditoinnin tai tarkastuksen aikana todetaan vakava vaara el*inten terveydelle, kyseisen j*senvaltion on v*litt%m*sti toteutettava tarvittavat toimenpiteet el*inten terveyden
suojaamiseksi. Jos t*llaisia toimenpiteit* ei toteuteta tai jos ne
todetaan riitt*m*tt%miksi, komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet el*inten terveyden suojaamiseksi ja ilmoittaa t*st*
j*senvaltioille.

0 kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen ja tarkastuslaitosten organisaatioon, n*iden laitosten toimivaltaan
ja niihin kohdistuvaan valvontaan sek* niiden mahdollisuuksiin valvoa tehokkaasti lains**d*nn%n t*yt*nt%%npanoa,
0 yhteis%%n tarkoitettujen el*inper*isten tuotteiden tuotantoon, valmistukseen, k*sittelyyn, varastointiin ja l*hett*miseen tosiasiallisesti sovellettuihin el*inten terveytt*
koskeviin edellytyksiin,
0 takeisiin, jotka kolmas maa voi antaa kyseess* olevien
el*inten terveytt* koskevien edellytysten noudattamisen
osalta,
0 kolmannesta maasta per*isin olevan tuotteen kaupan pit*misest* ja tehdyist* tuontitarkastuksista saatuun kokemukseen,
0 kolmannessa maassa tehtyjen yhteis%n tarkastusten tuloksiin,
0 kolmannen maan karjan, muiden kotiel*inten ja luonnonvaraisten el*inten terveystilanteeseen, ottaen huomioon erityisesti eksoottiset el*intaudit ja maan yleinen
terveystilanne silt* osin kuin se voi aiheuttaa riskin kansanterveydelle tai el*inten terveydelle yhteis%ss*,
0 kolmansien maiden toimittamien, sen alueella esiintyvi*
tarttuvia el*intauteja koskevien tietojen s**nn%llisyyteen
ja nopeuteen, erityisesti Maailman el*intautiviraston
(OIE) el*intautiluetteloissa A ja B lueteltujen tautien
osalta tai, vesiviljeltyjen el*inten osalta, OIE:n vesiviljeltyjen el*inten terveyss**nn%st%ss* lueteltujen ilmoitettavien tautien osalta,
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0 tarttuvien el*intautien ehk*isy* ja torjuntaa koskeviin
kolmannen maan s**nt%ihin ja niiden t*yt*nt%%npanoon, mukaan lukien sen muista maista tuontia koskevat
s**nn%t.
T*ss* kohdassa laadittu luettelo voidaan yhdist** kansanterveydellisiin tarkoituksiin laadittuihin luetteloihin.
2. Kolmanteen maahan tai kolmansien maiden ryhm**n sovellettavat erityiset tuontiedellytykset ottaen huomioon kyseisen kolmannen maan tai kolmansien maiden ryhm*n terveystilanne. N*ihin edellytyksiin on kuuluttava sellaisten terveystodistusten yksityiskohdat, joiden on seurattava yhteis%%n tarkoitettujen l*hetysten mukana. N*iden todistusten
on:
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3.
Edell* 1 kohdassa tarkoitettu auditointi- ja/tai tarkastusmenettely kolmansissa maissa voidaan vahvistaa tai niit* voidaan muuttaa 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.
4.
Jos yhteis%n auditoinnin ja/tai tarkastuksen aikana todetaan vakava riski el*inten terveydelle, komissio toteuttaa v*litt%m*sti tarvittavat toimenpiteet el*inten terveyden suojaamiseksi ja se ilmoittaa t*st* v*litt%m*sti j*senvaltioille.
5.
Komissio varmistaa, ett* sen asiantuntijat ja muut 1 kohdassa tarkoitetut asiantuntijat ovat saaneet teht*viens* oikean
suorittamisen edellytt*m*n asianmukaisen koulutuksen el*inten
terveyden alalla ja auditointitekniikoissa.

III LUKU

0 oltava laadittu m**r*j*senvaltion ja sen j*senvaltion,
jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehd**n, kielell*
tai kielill*; tarkastava tai m**r*j*senvaltio voi sallia jonkin muun yhteis%n kielen k*yt%n kuin sen oma kieli;
0 oltava tuotteiden mukana alkuper*iskappaleena;
0 oltava laadittu yhdelle paperiarkille;
0 oltava osoitettu yhdelle vastaanottajalle.

LOPPUS˜˜NN!KSET

10 artikla
T*m*n asetuksen liitteit* voidaan t*ydent**
artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.
on seurattava erityisesti kolmansien maiden
luokitteluedellytysten vahvistamiseksi tiettyjen

tai muuttaa 11
T*t* menettely*
tai niiden osien
tautien osalta.

11 artikla
Pysyvn elinlkintkomitean menettely

Todistus on oltava laadittu p*iv*n*, jona tuotteet lastataan
l*hetett*viksi m**r*maahan, ja sen on oltava toimivaltaisen
viranomaisen edustajan allekirjoittama. Se voidaan yhdist**
kansanterveyss**nt%jen mukaisesti annettuun todistukseen.
3. Tarvittaessa
0 yksityiskohtaiset s**nn%t t*m*n artiklan soveltamisesta,
ja
0 perusteet, joiden mukaan kolmannet maat tai niiden osat
luokitellaan el*intautien osalta.
9 artikla
Yhteisn tarkastukset ja auditoinnit
1.
Komission asiantuntijat voivat tehd* kaikissa t*m*n asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa vaiheissa kolmansissa maissa
auditointeja ja/tai tarkastuksia el*inten terveytt* koskevien yhteis%n s**nt%jen noudattamisen tai vastaavuuden tarkistamiseksi. Komission asiantuntijoiden mukana voi olla joku muu
komission auditointi- ja/tai tarkastustarkoituksiin nime*m* asiantuntija.

1.
Komissiota avustaa neuvoston p**t%ksell* 68/361/ETY (1)
perustettu pysyv* el*inl**kint*komitea.
2.
Viitattaessa t*h*n kohtaan sovelletaan p**t%ksen
1999/486/EY 5 artiklassa s**detty* s**ntelymenettely* ja otetaan huomioon mainitun p**t%ksen 7 artiklan 3 kohta ja 8
artikla.
3.
P**t%ksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa s**detty
m**r*aika on kolme kuukautta.
12 artikla
J*senvaltioiden on ilmoitettava komissiolle s**nn%ksist*, jotka
ne hyv*ksyv*t erityisesti t*m*n asetuksen t*yt*nt%%npanemiseksi sek* kaikista sen t*yt*nt%%npanemiseksi ja valvomiseksi
k*ytetyist* oikeudellisista v*lineist* ja toimenpiteist*.
13 artikla
T*m* asetus tulee voimaan kahdentenakymmenenten* p*iv*n*
sen j*lkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteis(jen virallisessa
lehdess.
Sit* sovelletaan 1 p*iv*st* tammikuuta 2004.

2.
Edell* 1 kohdassa tarkoitetut auditoinnit ja/tai tarkastukset kolmansissa maissa tehd**n komission lukuun, joka my%s
vastaa niist* aiheutuneista kuluista.

T*m* asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sit* sovelletaan
sellaisenaan kaikissa j*senvaltioissa.

(1) EYVL L 225, 18.10.1968, s. 23.

FI

C 365 E/128

Euroopan yhteis%jen virallinen lehti

19.12.2000

LIITE I
EL˜INPER˜ISTEN TUOTTEIDEN KAUPASSA HUOMIOON OTETTAVAT TAUDIT
I. Taudit, joiden torjuntatoimenpiteist sdetn yhteisn lainsdnnss

Tauti

Direktiivi

Klassinen sikarutto (Classical swine fever)

Yhteis%n toimenpiteist* klassisen sikaruton torjumiseksi
annettu neuvoston direktiivi 80/217/ETY

Suu- ja sorkkatauti

Yhteis%n toimenpiteist* suu- ja sorkkataudin torjumiseksi
annettu neuvoston direktiivi 85/511/ETY

Lintuinfluenssa (avian influenza)

Yhteis%n toimenpiteist* avian-influenssan torjumiseksi annettu neuvoston direktiivi 92/40/ETY

Newcastlen tauti

Yhteis%n toimenpiteist* Newcastlen taudin torjumiseksi
annettu neuvoston direktiivi 92/66/ETY

Karjarutto
Pienten m*rehtij*in rutto
Sian vesikulaaritauti (swine vesicular -tauti)

Yhteis%n yleisist* toimenpiteist* tiettyjen el*intautien torjumiseksi sek* swine vesicular -tautiin liittyvist* erityistoimenpiteist* annettu neuvoston direktiivi 92/119/ETY

Lohen tarttuva anemia (ISA)
Tarttuva vertamuodostava kuolio (IHN)
Verenvuotoseptikemia (VHS)

Yhteis%n v*himm*istoimenpiteist* tiettyjen kalatautien
torjumiseksi annettu neuvoston direktiivi 93/53/ETY

Simpukkataudit

Yhteis%n v*himm*istoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi annettu neuvoston direktiivi 95/70/EY

II. Afrikkalaista sikaruttoa koskevat toimenpiteet
Siihen asti kunnes afrikkalaista sikaruttoa koskevat erityiset torjuntatoimenpiteet vahvistetaan, afrikkalaisen sikaruton
puhkeamiseen sovelletaan direktiiviss* 80/217/ETY s**dettyj* toimenpiteit* soveltuvin osin. Sen est*m*tt*, mit* kyseisess* direktiiviss* s**det**n, p**t%kset t*m*n kohdan perusteella sovellettavien rajoitusten kumoamiseksi tehd**n 11
artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.
1. Liha
J*senvaltion, jonka alueella on todettu esiintyv*n afrikkalaista sikaruttoa, on varmistettava, ett* alueelta, jossa tauti on
todettu, kiellet**n v*litt%m*sti tuoreen sianlihan vienti muun yhteis%n alueelle.
Edell* tarkoitettuja alueen osia m**ritett*ess* on otettava huomioon erityisesti:
0 taudin torjunnassa k*ytetyt menetelm*t, erityisesti tartunnan saaneiden, saastuneiden taikka tartunnan saaneiksi
tai saastuneiksi ep*iltyjen tilojen sikojen h*vitt*minen,
0 kyseisen alueen osien pinta-alat ja niiden hallinnolliset ja maantieteelliset rajat,
0 taudin esiintymistiheys ja sen levi*mistaipumus,
0 toimenpiteet taudin levi*misen ehk*isemiseksi,
0 toimenpiteet, jotka on toteutettu sikojen liikkumisen rajoittamiseksi ja valvomiseksi sek* kyseisen alueen osassa
ett* sen ulkopuolella.
2. Lihavalmisteet
J*senvaltion, jonka alueella on todettu esiintyv*n afrikkalaista sikaruttoa, on varmistettava, ett* alueelta, jossa tauti on
todettu, kiellet**n v*litt%m*sti lihavalmisteiden vienti muun yhteis%n alueelle. Edell* olevan 3 artiklan 3 kohdassa
s**detty* poikkeusta sovelletaan kuitenkin lihavalmisteisiin, joille on tehty jokin liitteess* III olevan 1 kohdan a ja e
alakohdassa tarkoitettu k*sittely.
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LIITE II
Alueelta tai alueen osasta, jotka eivt tyt kaikkia elinten terveytt koskevia vaatimuksia, tulevan tuoreen
lihan erityinen tunnistusmerkint
Sellaisella alueella, johon kohdistuu liitteess* I tarkoitettujen tautien johdosta el*inten terveydentilan vuoksi asetettavia
rajoituksia, sijaitsevalta tilalta tulevista el*imist* saatu tuore liha, jolle on tarkoitus tehd* jokin k*sittely kyseisen el*inten
terveytt* koskevan ongelman vuoksi, on tunnistettava seuraavasti:
1. Tuoreen lihan terveysmerkin on oltava peitetty vinoristill*, joka koostuu kahdesta toisensa suorassa kulmassa kohtaavasta suorasta viivasta siten, ett* yhtym*kohta on keskell* leimaa ja siin* olevat tiedot pysyv*t luettavina.
2. Merkki voi muodostua my%s yksitt*isest* leimasta; seuraavien tietojen on oltava siin* selv*sti luettavassa muodossa:
0 yl*osassa l*hett*j*maan nimi suuraakkosin,
0 keskell* teurastamon el*inl**kinn*llinen hyv*ksymisnumero,
0 alaosassa jokin seuraavista lyhenteist*: CE D EF D EK D EC D EY D EG,
0 kaksi toisensa suorassa kulmassa kohtaavaa suoraa viivaa siten, ett* yhtym*kohta on keskell* leimaa ja siin*
olevat tiedot eiv*t peity,
0 tieto, jonka avulla lihan tarkastuksen tehnyt el*inl**k*ri voidaan tunnistaa.
El*inten terveysvaatimusten t*yt*nt%%npanosta vastuussa olevan virkael*inl**k*rin on teht*v* t*m* merkki tai se on
teht*v* h*nen vastuullaan.
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LIITE III
1. Ksittelyt terveysriskien poistamiseksi lihasta
Tauti
Klassinen Sian vesikulaasikarutto
ritauti
Afrikkalainen
(Classical (swine vesicu- sikarutto
swine fever)
lar -tauti)

Karjarutto

Newcastlen
tauti

Lintuinfluenssa (avian
influenza)

Pienten
m*rehtij*in
rutto

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

e) Luuttomalle lihalle v*hint**n yhdeks*n
kuukauden ajan kest*v* luonnollinen
k*ymis- ja kypsymisk*sittely, seuraavin
ominaisuuksin: aw-arvo enint**n 0,93
tai pH-arvo enint**n 6,0

+

+

0

+

+

+

0

0

f) Kuten edell* oleva e kohta, mutta saa
olla luullista. On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ristikontaminaation
v*ltt*miseksi

+

0

0

0

0

0

0

0

g) Salami k*sitelt*v* pysyv*n el*inl**kint*komitean menettely* noudattaen vahvistettavien vaatimusten mukaisesti, asiaa
k*sittelev*n tiedekomitean kuulemisen
j*lkeen

+

+

0

+

+

0

0

0

h) Kinkku ja kupeet, joille on tehty v*hint**n 190 p*iv** (kinkut) tai 140 p*iv**
(kupeet) kest*v* luonnollinen k*ymis- ja
kypsymisk*sittely

0

0

0

+

0

0

0

0

i) L*mp%k*sittely, joka takaa v*hint**n
65 HC:n sis*l*mp%tilan, saavutetaan niin
pitk*ksi aikaa kuin on v*ltt*m*t%nt* v*hint**n past%rointiarvon (pv) 40 saavuttamiseksi.

+

0

0

0

0

0

0

+

K*sittely (*)

Suu- ja
sorkkatauti

a) L*mp%k*sittely ilmatiiviisti suljetussa s*ili%ss*, F0-arvolla 3,00 tai enemm*n

+

+

+

b) L*mp%k*sittely 80 HC:n v*himm*isl*mp%tilassa, joka on saavutettava kauttaaltaan koko lihassa

+

+

c) L*mp%k*sittely 80 HC:n v*himm*isl*mp%tilassa, joka on saavutettava kauttaaltaan koko lihassa

+

d) L*mp%k*sittely ilmatiiviiss* s*ili%ss* v*hint**n 60 HC:seen v*hint**n 4 tunnin
ajan, jona aikana sis*l*mp%tilan on oltava v*hint**n 70 HC 30 minuutin ajan

I+I: Teho tunnustettu.
(*) On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ristikontaminaation v*ltt*miseksi.

2. Ksittelyt elinten terveytt koskevien riskien poistamiseksi maidosta
Suu- ja sorkkataudille alttiiden el*inlajien maito ja t*st* maidosta kokonaan tai osittain valmistetut maitotuotteet eiv*t
saa olla per*isin direktiiviss* 85/811/ETY s**detylt* seuranta-alueelta, ellei maidolle tai maitotuotteelle ole tehty toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa yht* seuraavista k*sittelyist*:
a) sterilisaatiota v*hint**n Fo-arvoon 3, tai
b) yksi UHT-k*sittely 130 HC:seen 2D3 sekunnin ajaksi.
c) Ensimm*ist* l*mp%k*sittely*, jonka l*mp%vaikutus on ainakin vastaava kuin mik* saavutetaan past%roimalla v*hint**n 72 HC:n l*mp%tilassa v*hint**n 15 sekunnin ajan ja riitt*v* aiheuttamaan negatiivisen reaktion fosfataasikokeessa,
mik* j*lkeen tehd**n:
i) toinen l*mp%k*sittely, joka johtaa negatiiviseen reaktioon peroksidaasikokeessa; tai
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ii) jos kyseess* on maitojauhe tai maitojauhetta sis*lt*v* tuote, toinen l*mp%k*sittely, jonka vaikutus on v*hint**n
vastaava kuin ensimm*isen l*mp%k*sittelyn ja riitt*v* negatiiviseen reaktioon fosfataasikokeessa, mink* j*lkeen
tehd**n kuivausk*sittely; tai
iii) happamuusk*sittely, jossa pH-arvo saatetaan alle kuuteen ja pidet**n t*ll* tasolla v*hint**n tunnin ajan;
iv) toinen l*mp%k*sittely, jolla on v*hint**n vastaava vaikutus kuin ensimm*isell* l*mp%k*sittelyll*; molemmat
l*mp%k*sittelyt tehd**n maidolle, jonka pH-arvo on yli 7,0 (t*t* k*sittely* ei saa tehd* suoja- ja tuotantoalueelta
tulevalle maidolle).
d) Ensimm*inen c alakohdassa tarkoitettu l*mp%k*sittely maidolle, jonka pH-arvo on alle 7,0 (t*t* k*sittely* ei saa tehd*
suoja- ja seurantavy%hykkeelt* tulevalle maidolle).
3. Ksittely elinten terveytt koskevien riskien vhentmiseksi vesiviljelytuotteista
a) Vesiviljeltyj* kaloja, jotka ovat alttiita tarttuvalle vertamuodostavan kudoksen kuoliolle tai virusper*iselle verenvuotoseptikemialle ja jotka ovat per*isin vy%hykkeelt*, jota ei ole hyv*ksytty n*iden tautien osalta, saa tuoda hyv*ksytylle
vy%hykkeelle vain, jos ennen l*hett*mist* kalat on tapettu, niilt* on poistettu p** ja ne on perattu. T*t* vaatimuksesta
voidaan luopua, jos kala tulee ei-hyv*ksytyll* vy%hykkeell* sijaitsevalta hyv*ksytylt* tilalta.
b) Bonamioosille ja marteilioosille alttiita el*vi* nilvi*isi*, jotka ovat per*isin vy%hykkeelt*, jota ei ole hyv*ksytty n*iden
tautien osalta, voidaan tuoda hyv*ksytylle vy%hykkeelle vain suoraan ihmisravinnoksi tai s*ilyketeollisuudelle toimitettaviksi. Niit* ei saa siirt** uuteen paikkaan:
0 elleiv*t ne ole per*isin ei-hyv*ksytyll* vy%hykkeell* sijaitsevalta hyv*ksytylt* tilalta, tai
0 ellei niit* upoteta v*liaikaisesti varastoaltaisiin tai puhdistamoihin, jotka on erityisesti varustettu t*h*n tarkoitukseen ja jotka toimivaltainen viranomainen on hyv*ksynyt t*t* tarkoitusta varten ja joihin sis*ltyy erityinen
j*teveden k*sittely- ja desinfiointij*rjestelm*.
N*iden vaatimusten t*yt*nt%%npanoa koskevat yksityiskohtaiset s**nn%t annetaan 11 artiklassa tarkoitettua menettely* noudattaen.
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