Päivitetty 19.2.2020

KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Tämän muistion tarkoitus on selventää EU:n hygienialainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia säätää
kansallisesti tietyistä EU-lainsäädännön ulkopuolelle
jätetyistä asioista, mukauttaa EU:n
hygienialainsäädännön liitteiden vaatimuksia ja käyttää hyväksi EU-lainsäädännön mahdollistamia joustoja.
Lisäksi muistiossa kuvataan EU:n notifikaatiojärjestelmää, jolla kansallisesta lainsäädännöstä ilmoitetaan
(notifioidaan) komissiolle ja toisille jäsenvaltioille.
Liitteen taulukoissa on listattu valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla annetut
kansalliset säännöt, mukautukset ja joustot EU-lainsäädännöstä sekä muu kansallinen jousto. Mukautukset
ja joustot, jotka eivät enää ole voimassa kansallisen lainsäädännön muutosten vuoksi, ovat erillisessä
taulukossa.
Sellaisia kansallisen lainsäädännön muutosehdotuksia, joita komissio ei ole hyväksynyt (ja joita ei sen vuoksi
ole voitu antaa), ei ole sisällytetty taulukoihin.

EU-lainsäädännön jousto

EU-lainsäädäntöperusta

Kansallisesti säädetty

Kansalliset säännöt asioista,
joista ei säädetä EUlainsäädännössä

Asetus (EY) N:o 852/2004 1 artikla 3 kohta
Asetus (EY) N:o 853/2004 1 artikla 4 ja 5(c)
kohta

Mukautukset EUlainsäädännön liitteistä

Asetus (EY) N:o 852/2004 13 artikla
Asetus (EY) N:o 853/2004 10 artikla

Perinteisiä tuotteita koskevat
mukautukset

Asetus (EY) N:o 2074/2005 7 artikla

Säännöt
VNa 1258/2011
Hygieniavaatimukset
MMMa 1367/2011
MMMa 1368/2011
VNa 1258/2011
MMMa 1367/2011
MMMa 795/2014
VNa 1258/2011
MMMa 795/2014

Lihantarkastusta koskevat
joustot

Asetus (EU) 2019/624 6, 7 ja 12 artikla
Asetus (EU) 2019/627 13 artikla

MMMa 2/2020

1. KANSALLISET SÄÄNNÖT EU-LAINSÄÄDÄNNÖN ULKOPUOLELLE JÄTETYISTÄ ASIOISTA
Asetukset (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004
Jäsenvaltioilla on mahdollisuus jättää alla olevat asiat asetusten (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004
soveltamisalan ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että näistä asioista säädetään kansallisesti.
Asetuksia (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004 ei sovelleta:
alkutuotannon tuotteiden pienten määrien toimittamiseen tuottajan toimesta suoraan lopulliselle
kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle;
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Asetusta (EY) N:o 853/2004 ei sovelleta:
-

-

-

tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä
suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat tuotteet suoraan
lopulliselle kuluttajalle;
metsästäjiin, jotka toimittavat luonnonvaraista riistaa tai luonnonvaraisen riistan lihaa pieninä määrinä
suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat tuotteet suoraan
lopulliselle kuluttajalle.
vähittäiskauppaan

- jos toimitetaan eläinperäisiä elintarvikkeita toiseen liikkeeseen ja toiminta on vain varastointia tai
kuljetusta tai
- jos eläinperäisiä elintarvikkeita toimitetaan vähittäisliikkeestä toisiin vähittäisliikkeisiin ja toiminta
on kansallisen lainsäädännön mukaan vähäistä, paikallista ja rajoitettua.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat kieltää tai rajoittaa raakamaidon käyttöä taikka poiketa tietyistä laatuvaatimuksista
kypsytettyjen juustojen valmistuksessa.
Pienistä määristä, paikallisuudesta ym. on säädetty kansallisesti ns. vähäriskisellä asetuksella (VNa
1258/2011). Hygieniavaatimukset puolestaan on annettu alkutuotantoasetuksessa (MMMa 1368/2011) ja
elintarvikehuoneistoasetuksessa (MMMa 1367/2011).

2. KANSALLISET MUKAUTUKSET JA JOUSTOT EU-LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSISTA
Asetukset (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004
Asetukset (EU) 2019/624 ja 2019/627
Asetukset (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004
Jäsenvaltiot voivat tietyin perustein mukauttaa (poiketa) asetusten (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004 liitteiden
vaatimuksista.
Mukautusten tarkoitus on helpottaa perinteisiä tuotteita valmistavien sekä maantieteellisesti epäsuotuisilla
alueilla sijaitsevien elintarvikehuoneistojen toimintaa. Lisäksi muutkin kuin edellä mainitut
elintarvikehuoneistot voivat saada mukautuksia rakenteiden, suunnittelun ja laitteiston osalta.
Asetukset (EU) 2019/624 ja 2019/627
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/624 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627
ei ole enää vastaavaa mukautusmahdollisuutta kuin oli kumotussa asetuksessa (EY) N:o 854/2004. Sen sijaan
asetuksissa (EU) 2019/624 ja 2019/627 jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus tietyin ehdoin säätää
poikkeuksista koskien muun muassa pienteurastamoiden vuosittaisia enimmäisteurastusmääriä sekä
porojen ja muun tarhatun riistan lihantarkastusvaatimuksia. Nämä joustot on ilmoitettu komissiolle ja toisille
jäsenvaltioille.
Ilmoittaminen (notifiointi) kansallisista mukautuksista
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille luonnokset lainsäädännöstä, jolla
mukautettaisiin asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia tai käytettäisiin hyväksi
asetusten (EU) 2019/624 ja (EU) 2019/627 mahdollistamia joustoja. Ilmoitukset (notifikaatiot) toimitetaan
TEM:ssä olevan TRIS-yhteyshenkilön kautta komissiolle, joka kääntää ne kaikille jäsenvaltioiden virallisille
kielille.
2

Edellä mainitussa ilmoituksessa jäsenvaltion on selvitettävä, mitä vaatimuksia, elintarvikkeita ja
elintarvikehuoneistoja mukautus koskee samoin kuin perustelut joustojen käytölle. Lisäksi on perusteltava
mukautusten ja joustojen tarpeellisuus ja selitettävä, että nämä eivät vaaranna elintarviketurvallisuutta.
Komissiolla ja toisilla jäsenvaltioilla on kolme kuukautta aikaa huomauttaa lainsäädäntöluonnoksesta.
Huomautusten johdosta odotusaika voi pidentyä kuuteen kuukauteen. Jos ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio
ei pysty antamaan huomautukseen tyydyttävää selvitystä tai muuttamaan luonnosta tyydyttävällä tavalla,
jäsenvaltion on pidättäydyttävä lainsäädännön antamisesta. Jos huomautuksia ei tule, ei lainsäädännön
antamiselle ole estettä.
Myös lopullinen/hyväksytty lainsäädäntö on toimitettava TRIS-järjestelmään, mutta tätä lainsäädäntöä ei
enää käännetä virallisille kielille.
3. PERINTEISIÄ TUOTTEITA KOSKEVAT MUKAUTUKSET
Asetus (EY) N:o 2074/2005
Asetuksen (EY) N:o 2074/2005 artiklan 7 mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää perinteisiä elintarvikkeita
valmistaville laitoksille yksittäisiä tai yleisiä poikkeuksia tietyistä asetuksen (EY) N:o 852/2004 rakenteita ja
materiaaleja koskevista vaatimuksista. Poikkeukset liittyvät usein tuotteiden erityispiirteiden kehittymisen
edellytyksiin.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille myöntämistään poikkeuksista viimeistään
12 kuukauden kuluttua poikkeusten myöntämisestä. Ilmoituksessa on oltava kuvaus mukautetuista
vaatimuksista, elintarvikkeista ja niitä valmistavista laitoksista.

TRIS-JÄRJESTELMÄN MUKAISET NOTIFIKAATIOT (DIREKTIIVI 98/34/ETY)
Jäsenvaltioiden notifikaatiot ja notifioidut asetusluonnokset löytyvät TRIS -järjestelmästä kaikilla
jäsenvaltioiden kielillä http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/
Lopulliset asetukset ovat ainoastaan notifikaation tehneen jäsenvaltion kielellä.
Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyyntiä koskeva notifikaatio vuodelta 2005 ja poron kuivalihan
valmistusta koskeva notifikaatio vuodelta 2006 ovat kuitenkin saatavissa MMM:n ruokaosaston
elintarviketurvallisuusyksiköstä.
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LIITE

A. NOTIFIOIDUT KANSALLISET ASETUKSET
Taulukoissa on kansallisten sääntöjen ja mukautusten lisäksi EU-lainsäädännön mahdollistamia joustoja
sekä joitain relevantteja EU-lainsäädäntöä täydentäviä kansallisia säännöksiä.
Notifikaatiot, joiden odotusaika on kesken, on merkitty punaisella.

1. Elintarvikevalvonta-asetus
VNa elintarvikevalvonnasta (420/2011) (kumottu asetuksella 72/2020)
- notifioitu numerolla 2011/132/FIN. Asetusluonnos sisälsi myös vähäriskisen asetuksen säännökset
- asetusta VNa 72/2020 ei notifioitu, koska asetuksessa ei ole notifiointia edellyttäviä asioita
2. Vähäriskinen asetus
VNa eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011)
- notifioitu numerolla 2011/132/FIN (ks. 420/2011). Vähäriskistä asetusta ei notifioitu erikseen.
- muutos MMMa 164/2016 notifioitiin numeroilla 2015/527/FIN ja 2015/629/FIN.
- muutos MMMa 23/2017 notifioitiin numerolla 2016/302/FIN
- muutos VNa 1247/2019 notifioitiin numerolla 2019/271/FIN
Kansalliset säännöt

Lainsäädäntökohta

EU-lainsäädäntö Notifikaatio

1

Alkutuotannon tuotteiden luovutus
suoraan kuluttajalle

1258/2011 2 §

2011/132/FIN
2016/302/FIN

2

Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen
paikalliseen vähittäismyyntiin

1258/2011 3 §

3

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden
käsittely

1258/2011 4 §

852/2004
1 art. 2(a)(c) kohta
853/2004
1 art. 3(c)(e) kohta
852/2004
1 art. 2(a)(c) kohta
853/2004
1 art. 3(c)(e) kohta
853/2004
1 art. 3(d)(e) kohta

4

Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja
rajoitettu toiminta

1258/2011 5 §

Mukautukset

Lainsäädäntökohta

Mukauttaa

Notifikaatio

Poliisi tai riistanhoitoyhdistys voi
luovuttaa suoraan kuluttajalle
luonnonvaraisen riistan lihaa
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
järjestämät pelastautumisharjoitukset
Poronlihan ja poron kuivalihan
suoramyynti

1258/2011 4 §

853/2004
1 art. 3(e)kohta

2011/132/FIN

1
2
3

4

2011/132/FIN
2015/527/FIN
2015/629/FIN
2016/302/FIN
2011/132/FIN
2015/527/FIN
2019/271/FIN
853/2004
2011/132/FIN
1 art. 5(b)(ii) kohta 2011/302/FIN
2019/624 12 art.
1(a) kohta

1258/2011 4 §

-

2011/132/FIN

1258/2011 4 §

-

notifioitu
19.12.2005

3. Alkutuotantoasetus
MMMa elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011)
- notifioitu kokonaisuudessaan numerolla 2011/286/FIN
- raakamaitomuutos (700/2013) notifioitu numerolla 2013/5/FIN (notifioitu erikseen myös direktiivin
2000/13/EC art. 19 nojalla)
- muutos MMMa 188/2016 notifioitu numerolla 2015/629/FIN
Kansalliset säännöt

Lainsäädäntökohta

EU-lainsäädäntö

Notifikaatio

1

Luonnonvaraisen riistan toimittaminen
ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon
- hygieniavaatimukset

1368/2011
liite 2 luku 2.2.

2011/286/FIN

2

Luonnonvaraisen riistan luovuttaminen
kuluttajalle ja toimittaminen paikalliseen
vähittäismyyntiin - hygieniavaatimukset

1368/2011
liite 3 luku 3

852/2004
1 art. 2(c) kohta
853/2004
1 art. 3(c)(e) kohta
852/2004
1 art. 2(c) kohta
853/2004
1 art. 3(c)(e) kohta

3

Raakamaidon toimittaminen
maidontuotantotilalta, kuluttajalle
annettavat tiedot ja raakamaidon
laatuvaatimukset

1368/2011
liite 2, liite 3

Mukautukset
-

Lainsäädäntökohta
-

2011/286/FIN
2015/629/FIN

2013/5/FIN

Mukauttaa
-

Notifikaatio
-

4. Raakamaitoasetus
MMMa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta (699/2013)
- notifioitu numerolla 2013/6/FIN (notifioitu erikseen myös direktiivin 2000/13/EC artiklan 19
nojalla)
5. Elintarvikehuoneistoasetus
MMMa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011)
- notifioitu kokonaisuudessaan numerolla 2011/302/FIN
- muutos MMMa 1423/2015 notifioitiin numerolla 2015/279/FIN
- muutos MMMa 187/2016 notifioitiin numerolla 2015/629/FIN

1
2

3

5

Kansalliset säännöt

Lainsäädäntökohta

EU-lainsäädäntö Notifikaatio

Siipikarjan ja tarhatun kanin lihan
luovuttaminen kuluttajalle
- hygieniavaatimukset
Luonnonvaraisen riistan lihan
luovuttaminen kuluttajalle tai
toimittaminen paikalliseen
vähittäismyyntiin
- hygieniavaatimukset
Siipikarjan ja tarhatun kanin lihan
toimittaminen vähittäismyyntiin
- hygieniavaatimukset

1367/2011
liite 1, luku 1.1.

853/2004
1 art. 3(d) kohta

2011/302/FIN

1367/2011
liite 1, luvut 1.2. ja 1.3.

853/2004
1 art. 3(e) kohta

2011/302/FIN

1367/2011
liite 1, luku 1.1.

853/2004
1 art. 3(d) kohta

2015/629/FIN

1

2

3

Mukautukset

Lainsäädäntökohta

Mukauttaa

Notifikaatio

Kalastustuotteiden käsittelyyn voidaan
käyttää puhdasta vettä (= muutakin
kuin merivettä), jos se ei vaaranna
elintarviketurvallisuutta.
Valvontaviranomainen voi sallia WC:n
ja pukeutumistilan sijoittamisen
elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan
tai rakennukseen.
Kalastustuotteiden jäädytyspoikkeus

1367/2011, 4 § 3 mom.

853/2004
liite III jakso VIII
kohta 3(c)

2011/302/FIN

1367/2011, 3 § 3 mom.

852/2004
liite II luku I
kohta 9

notifioitu
laitosasetuksessa

795/2014
liite 2 luku 9.2 kohta 2

853/2004
liite III jakso VIII
luku III kohta D(3)

2015/279/FIN

6. Laitosasetus
MMMa laitosten elintarvikehygieniasta (1369/2011, kumottu asetuksella 795/2014)
- asetus (1369/2011) notifioitu kokonaisuudessaan numerolla 2011/54/FIN, muutosehdotus
notifioitiin numerolla 2014/103/FIN (muutos sisällytettiin asetukseen (795/2014))
- asetusta (795/2014) ei notifioitu, koska siinä ei katsottu olevan notifiointia edellyttäviä muutoksia
- muutos MMMa 620/2015 notifioitu numerolla 2015/38/FIN
- muutos MMMa 1424/2015 notifioitu numerolla 2015/279/FIN
- muutos MMMa 444/2016 notifioitu numerolla 2015/601/FIN
- muutos MMM 1210/2016 notifioitu numerolla 2016/301/FIN
- muutos MMM 7/2018 notifioitu numerolla 2017/258/FIN

1

2

3

4

5

6

7

6

Mukautukset

Lainsäädäntökohta

Mukauttaa

Notifikaatio

Valvontaviranomainen voi sallia pienissä
laitoksissa myös muun kuin
vesihuuhtelukäymälän (WC)
rakentamisen.
Valvontaviranomainen voisi sallia WC:n ja
pukeutumistilan sijoittamisen laitoksesta
erilliseen tilaan tai rakennukseen.
Pienteurastamoilta ei tietyissä tapauksissa
vaadita navettaa, vaan muu odotustila
riittää.
Pienteurastamo: tainnutus
teurastustilassa

795/2014
liite 1 luku 1 kohta 2

852/2004
liite II luku I
kohta 3

2014/103/FIN

795/2014
liite 1 luku 1 kohta 2

852/2004
liite II luku I
kohta 9
853/2004
liite III jakso I luku
II kohta 1(a)(b)
853/2004
liite III jakso I luku
II kohta 2(c)(i)
853/2004. liite III
- jakso I luku II
kohta 5
- jakso II luku II
kohta 5
853/2004
liite III jakso I
luku III kohta 3 ja
jakso III kohta 1

2014/103/FIN

853/2004

2014/103/FIN

795/2014, muutos
444/2016
liite 2 luku 2.1.1 kohta 1
795/20014, muutos
444/2016
liite 2 luku 2.1.2 kohta 2
Pienteurastamoilta ei vaadita erillistä
795/2014, muutos
lukittavaa jäähdyttämöä
444/2016
jälkitarkastukseen otettua lihaa varten
- liite 2 luku 2.1.1 kohta 4
(säilytettävä erillään merkittyinä).
1210/2016
- liite 2 luku 3.1.1
Lihan leikkaaminen on mahdollista
795/2014
pienteurastamossa, poroteurastamossa ja liite 2 luku 1 kohta 2
riistan käsittelylaitoksessa ilman erillistä
liite 2 luku 7 kohta 2
leikkaamotilaa. (Täytyy hyväksyä
leikkaamoksi.)
Teurastamo ei tarvitse erillistä tilaa
795/2014
sellaisen tarhatun riistan
liite 2 luku 4.1 kohta 3

2011/54/FIN
2015/601/FIN
2011/54/FIN
2015/601/FIN
2011/54/FIN
2015/601/FIN
2016/301/FIN

2011/54/FIN
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vastaanottamiseen ja säilyttämiseen,
jonka teurastus on aloitettu jo
pitopaikassa, jos riistan käsittely
aloitetaan välittömästi laitokseen tuonnin
jälkeen.
Poroteurastamoilta ei vaadita navettaa,
vaan niille riittävät aitaukset tai karsinat.
Näiden ei tarvitse olla helposti puhtaana
pidettävät.
Poroja ei tarvitse juottaa, jos niiden
saatavilla on riittävästi puhdasta lunta.

liite III jakso I
luku IV kohta 19

795/2014
liite 2 luku 5 kohta 2

853/2004
liite III jakso III
kohta 1

2011/54/FIN

795/2014, muutos
620/2015 liite 2 uusi luku
5.2. (jo asetuksessa
795/2014 luku 5)
795/2014
2§
795/2014
liite 2 luku 6.2 kohta 3
hylkeet poistettu
asetuksella 38/2020
795/2014
liite 2 luku 6.1 kohta 1

853/2004
liite III jakso I luku
II kohta 1(a)

2015/38/FIN

2074/2005
artikla 7
853/2004
liite III jakso IV
luku II kohta 1

notifikaatio
29.12.2006
2011/54/FIN

853/2004
liite III jakso I
luku IV kohta 19

2014/103/FIN

795/2014
liite 2 luku 9.2 kohta 3

853/2004
liite III jakso VIII
kohta 3 c

2011/54/FIN

795/2014, muutos
1324/2015
liite 2 luku 9.2 kohta 2

853/2004
liite III jakso VIII
luku III kohta D(3)

2015/279/FIN

Kansallinen lainsäädäntö (osittain
joustoa EU-lainsäädännöstä)

Lainsäädäntökohta

EU-lainsäädäntö

Notifikaatio

1

Toimintojen ajallinen erotus (ml.
vähittäismyynti)

795/2014
liite 1 luku 1
kohta 1 a ja 1 b

2011/54/FIN

2

Poikkeus pintamateriaalivaatimuksista, jos 795/2014
oleellista tuotantoprosessin kannalta
liite 1 luku 1 kohta 3

3

Teurastamoilla ei tarvitse olla eläinten
kuljetusajoneuvojen pesupaikkaa, jos
viranomainen sallii puhdistuksen muualla.
Pienteurastamo: tainnutus
teurastustilassa

852/2004
liite II luku I kohta
2(a) (riittävät
työtilat)
852/2004
liite II luku II kohta
1(a)(b)(e)(f)
853/2004
liite III jakso I luku
II kohta 6
853/2004
liite III jakso I luku
II kohta 2(c)(i)
-

9

10
11

12

13

14

4

5

6

7

7

Poron kuivalihan valmistus perinteisellä
menetelmällä ulkokuivatushäkeissä.
Riistan käsittelylaitokseen tuotavat karhut
ja hylkeet voi nylkeä ennen laitokseen
tuomista.
Riistan käsittelylaitoksessa ei tarvitse olla
erillistä tilaa nylkemättömän ja
kynimättömän luonnonvaraisen riistan
vastaanottoa varten silloin kun riista
teurastetaan välittömästi laitokseen
tuonnin jälkeen.
Kalastustuotteiden käsittelyyn voidaan
käyttää puhdasta vettä (= muutakin kuin
merivettä), jos se ei vaaranna
elintarviketurvallisuutta.
Kalastustuotteiden jäädytyspoikkeus

795/2014
liite 2 luku 2.1 kohta 1

795/20014, muutos
444/2016
liite 2 luku 2.1.1 kohta 2
Pienteurastamoilta ei vaadita sivuraidetta. 795/2014, muutos
444/2016
liite 2 luku 2.1.1 kohta 3
Pienteurastamoissa voi olla vain yksi
795/2014, muutos
jäähdyttämö ruhoille ja elimille
444/2016
liite 2 luku 2.1.1 kohta 5
Raakalihavalmisteiden ja jauhelihan
795/2014
valmistus leikkaamossa
liite 2 luku 8.1

2011/54/FIN

2011/54/FIN

2011/54/FIN
2015/601/FIN
2011/54/FIN
2015/601/FIN

-

2011/54/FIN
2015/601/FIN

-

2011/54/FIN
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Raakamaitoa vastaanottaville pienille
laitoksille helpotuksia

795/2014
liite 2 luku 11 kohta 1

-

2011/54/FIN

7. Lihantarkastusasetus
MMMa lihantarkastuksesta (1470/2011, kumottu asetuksella 590/2014)
MMMa 590/2014 kumottiin asetuksella 2/2020
- asetus (1470/2011) notifioitiin kokonaisuudessaan numerolla 2011/304/FIN
- asetusta (590/2014) ei notifioitu, koska siinä ei katsottu olevan notifiointia edellyttäviä muutoksia
- muutos MMMa 762/2016 notifioitiin numerolla 2016/33/FIN
- asetusta (2/2020) ei notifioitu, vaan notifiointia vaatineet pykälät notifioitiin asetuksen (590/2014)
muutoksina) notifikaatiolla 2019/264/FIN
Mukautukset

Lainsäädäntökohta

Mukauttaa

Notifikaatio

1

Pienteurastamon
enimmäisteurastusmäärän nosto

2/2020 4 §

2019/264/FIN

2

Tarhatun riistan ante mortem -poikkeus

2/2020 8 §

3

Porojen ante mortem -poikkeus

2/2020 8 §

Kansallinen lainsäädäntö (osittain
joustoa EU-lainsäädännöstä)

Lainsäädäntökohta

2019/624 7 art.
1(b) kohta
2019/627 13 art.
2 kohta
2019/624 6 art.
5 kohta
2019/624 12 art.
1(b) kohta
EU-lainsäädäntö

Tarkastuseläinlääkäri voi määrätä
lihantarkastuksessa hyväksytylle lihalle
erityiskäsittelyjä
elintarviketurvallisuussyistä.
Lisäksi tietyt pakolliset erityiskäsittelyt
mm. salmonella, EHEC.
Elintarvikeketjutiedot voidaan säilyttää ja
tarkastaa pienteurastamon yhteydessä
olevassa pitopaikassa ko. pitopaikassa
kasvatettujen eläinten osalta.
Tiettyjen elinten pakolliset hylkäykset
raskasmetallien vuoksi

590/2014
8§
liite 1 luku 4.3
2/2020 13 §

854/2004
2011/304/FIN
liite I jakso II luku V
kohta 2
2019/627 47 art.

1

2

3

8

2019/264/FIN
2019/264/FIN
Notifikaatio

590/2014
liite 1 luku 1
2/2020 6 §

2011/304/FIN

590/2014
liite 1 luku 5.1 ja 5.2
2/2020 9 §

2011/304/FIN

B. NOTIFIOIDUT KANSALLISET SÄÄNNÖKSET, JOTKA KUMOTTU
MMMa laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014)
Mukautukset

Kansallinen
lainsäädäntö

Perustelu
kumoamiselle

Notifikaatio

1

Pienteurastamon määritelmä

795/2014, muutos
444/2016, 1210/2016
3 § 2 mom. kohta 12
kumottu asetuksella
38/2020

2011/54/FIN
2015/601/FIN
2016/301/FIN

2

Hirvenruhojen katkaisu ennen
lihantarkastusta

3

Pienteurastamossa ja poroteurastamossa
voidaan tietyin ehdoin katkaista naudan ja
hevosen ruhot ennen jäähdyttämössä
tehtävää lihantarkastusta

795/2014, muutos
444/2016
liite 2 luku 6.1. kohta 5
kumottu asetuksella
38/2020
795/2014, muutos
7/2018
liite 2 5 luku 1 kohta
liite 2 uusi 2.2.1. luku
kumottu asetuksella
38/2020

2019/624 2 art.
(pienteurastamon
määritelmä)
Joustot:
2019/624 7 art.
2019/627 13 art.
2019/627 15 art.

853/2004
liite III I jakso V
luku 1 kohta
2019/627 15 art.

2017/258/FIN

2015/601/FIN

MMMa lihantarkastuksesta (590/2014) – kumottu asetuksella 2/2020
Mukautukset

Kansallinen
lainsäädäntö

Perustelu
kumoamiselle

Notifikaatio

1

Porojen päitä ei tarvitse tarkastaa, vaikka
kielet käytetään elintarvikkeeksi.

2019/627 27 art.

2016/33/FIN

2

Hirven ruhojen katkaisu ennen
lihantarkastusta

590/2014
liite 1 luku 3.2.kohta 1
kumottu asetuksella
2/2020
590/2014
liite 1 luku 3.3 kohta 4
kumottu asetuksella
2/2020

2019/627 15 art.

2016/33/FIN

Kansallinen lainsäädäntö (osittain
joustoa EU-lainsäädännöstä)

Kansallinen
lainsäädäntö

Perustelu
kumoamiselle

Notifikaatio

Pienteurastamon yhteydessä oleva
pitopaikka voidaan ante mortem
-tarkastusten osalta rinnastaa
teurastamon navettaan kyseisestä
pitopaikasta peräisin olevien eläinten
osalta.
Poroerotuspaikka rinnastetaan ante
mortem -tarkastusten osalta eläinten
pitopaikkaan.

590/2014
liite 1 luku 2 kohta 1
kumottu asetuksella
2/2020

2019/624 5 art.

2011/304/FIN

590/2014
liite 1 luku 2 kohta 1
kumottu asetuksella
2/2020

2019/624 2 art.

2011/304/FIN

1

2

9

