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Neuvoston direktiivi 72/462/ETY terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista; EYVL N:o L 302,
31.12.1972, s. 28
Neuvoston direktiivi 77/96/ETY kolmansista maista tuotavan siansukuisista kotieläimistä
peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta; EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67
Neuvoston direktiivi 77/99/ETY terveyttä koskevista kysymuksistä yhteisön sisäisessä
lihavalmisteiden kaupassa; EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85
Neuvoston direktiivi 94/65/EY jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja
markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 10
Komission päätös 94/187/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja
eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista; EYVL N:o L 89,
6.4.1994, s. 18
Komission päätös 94/984/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja
eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjalihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista; EYVL
N:o L 378, 31.12.1994, s. 11
Neuvoston päätös 95/409/EY salmonellan torjumiseksi Suomeen ja Ruotsiin vietävän tuoreen
naudan- ja sianlihan näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä;
EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 21
Neuvoston päätös 95/411/EY salmonellan torjumiseksi Suomeen ja Ruotsiin vietävän tuoreen
siipikarjanlihan näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä;
EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 29
Neuvoston direktiivi 96/22/EY tiettyjen hormonaalista tai tyreostaattista vaikutusta omaavien
aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY,
88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Komission päätös 96/712/EY kolmansista maista tuotavaa tuoretta siipikarjan lihaa koskevan
yleisen terveysilmoituksen ja terveysmerkin malleista; EYVL N:o L 326, 17.12.1996, s. 67
Komission päätös 97/29/EY terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksista jauhetun
lihan ja raakalihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista; EYVL N:o L 12, 15.1.1997, s. 33
Komission päätös 97/41/EY terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksista
siipikarjan-, tarhatun riistan, luonnonvaraisen riistan ja kaninlihasta saatujen lihavalmisteiden
tuonnissa kolmansista maista; EYVL N:o L 17, 21.1.1997, s. 34
Komission päätös 97/218/EY eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sekä
eläinlääkärintodistuksista luonnonvaraisen riistan lihan (lukuun ottamatta villisianlihaa) tuonnissa
kolmansista maista; EYVL N:o L 88, 3.4.1997, s. 25
Komission päätös 97/219/EY eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sekä
eläinlääkärintodistuksista tarhatun riistan lihan ja kaninlihan tuonnissa kolmansista maista; EYVL
N:o L 88, 3.4.1997, s. 45
Komission päätös 97/220/EY villisianlihan tuontiin kolmansista maista liittyvistä eläinten
terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista; EYVL N:o L
88, 3.4.1997, s. 70
Komission päätös 97/221/EY lihavalmisteiden tuontiin kolmansista maista liittyvistä eläinten
terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistusten malleista sekä päätöksen 91/449/ETY
kumoamisesta; EYVL N:o L 89, 4.4.1997, s. 32
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