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LIITE 

OIKAISU 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen 

valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 139, 30. huhtikuuta 2004) 

1) Sivulla 216, 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa: 

on: 

"a) hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastaminen ja HACCP-järjestelmään …", 

pitää olla: 

"a) hyvien hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastaminen ja HACCP-järjestelmään …". 

2) Sivulla 217, 4 artiklan 4 kohdassa: 

on: 

"4. Hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastamisen yhteydessä on todennettava, …", 

pitää olla: 

"4. Hyvien hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastamisen yhteydessä on todennettava, …". 

3) Sivulla 218, 4 artiklan 5 kohdassa: 

on: 

"5. HACCP-järjestelmään perustuvien menettelyjen tarkastamisella on tarkoitus …",  

pitää olla: 

"5. HACCP-järjestelmään perustuvien menettelyjen toiminnan tarkastamisella on tarkoitus …". 
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4) Sivulla 245, liitteessä I olevan I jakson I luvun 1 kohdassa: 

on: 

" … hygieniakäytäntöjen tarkastamista …", 

pitää olla: 

"… hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastamista …". 

5) Sivulla 245, liitteessä I olevan I jakson I luvun 2 kohdassa: 

on: 

"… menettelyjen tarkastamista …", 

pitää olla: 

"… menettelyjen toiminnan tarkastamista …". 

6) Sivulla 274, liitteessä I olevan IV luvun B kohdan 5 kohdan b alakohdan i alakohdan 3 

luetelmakohdassa: 

on: 

"… menettelyjen tarkastaminen", 

pitää olla: 

"… menettelyjen toiminnan tarkastaminen". 
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7) Sivulla 275, liitteessä I olevan III jakson IV luvun B kohdan 5 alakohdan b alakohdan ii 

alakohdan kahdeksannessa luetelmakohdassa: 

on: 

"…  myös hyvien hygieniakäytäntöjen ja … tarkastaminen", 

pitää olla: 

"… myös hyvien hygieniakäytäntöjen ja … toiminnan tarkastaminen". 
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