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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/158 

av 4. februar 2016 

om fastsettelse av overgangstiltak med hensyn til visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren 

i Kroatia 

[meddelt under nummer K(2016) 501](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for næringsmiddelhygiene som gjelder for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, og som bygger på prinsippene om fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. 

Det er fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde de strukturelle kravene som bygger på disse 

prinsippene. 

2) Forordning (EF) nr. 853/2004 utfyller reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004. Reglene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 853/2004 omfatter særlige krav til virksomheter som bearbeider kjøtt og melk. 

3) I henhold til vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia skal visse strukturelle krav fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 852/2004 og i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 ikke få anvendelse på visse virksomheter i Kroatia 

før 31. desember 2015. Disse virksomhetene er oppgitt på nettstedet til General Directorate for Health and Food 

Safety(3). Kroatia har anmodet om at fristen forlenges til 30. juni 2016 for et begrenset antall virksomheter i kjøtt- og 

melkesektoren. 

4) Det bør fastsettes en forlengelse av de gjeldende overgangstiltakene for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren for 

å gi dem tilstrekkelig tid til å tilpasse seg standardene for næringsmiddeltrygghet i Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 5. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(3) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf 

2018/EØS/73/03 
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5) De gjeldende overgangstiltakene fastsatt i del II nr. 5 i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia får anvendelse til  

31. desember 2015. For å unngå et juridisk tomrom bør overgangstiltakene fastsatt i denne beslutning få anvendelse fra 

1. januar 2016. De bør begrenses til seks måneder ettersom artikkel 42 i tiltredelsesakten for Kroatia fastsetter at 

overgangstiltakene bare kan få anvendelse i en periode på høyst tre år fra tiltredelsesdatoen. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Som unntak fra de særlige kravene fastsatt i kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i kapittel II og III i 

avsnitt I, kapittel II og III i avsnitt II, kapittel I i avsnitt V og del II.A i kapittel I i avsnitt IX i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004, kan virksomheter i kjøtt- og melkesektoren som er oppført i vedlegget til denne beslutning («de oppførte 

virksomhetene»), fortsette å produsere og bearbeide kjøtt og melk («produktene») forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 2 i 

denne beslutning overholdes. 

Artikkel 2 

1.  Produkter fra de oppførte virksomhetene skal bare 

a)  bringes i omsetning på det nasjonale markedet i Kroatia eller på markeder i tredjestater i samsvar med relevant 

unionsregelverk, eller 

b)  brukes til videre bearbeiding i de oppførte virksomhetene, uavhengig av markedsføringsdatoen. 

2.  Produktet skal være påført et annet stempelmerke eller identifikasjonsmerke enn de som er fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 853/2004. 

3.  Kroatia skal bruke stempel- eller identifikasjonsmerket som ble meddelt Kommisjonen skriftlig 29. juni 2012, i samsvar 

med nr. 3 del II nr. 5 i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

4.  Nr. 1 og 2 får anvendelse på alle produkter fra integrerte bearbeidingsvirksomheter for ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, 

bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt og virksomheter for bearbeiding av melk der en del av virksomheten er en oppført 

virksomhet. 

Artikkel 3 

Kroatia skal sikre at oppførte virksomheter som ikke overholder de særlige kravene fastsatt i kapittel II i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 852/2004 og i kapittel II og III i avsnitt I, kapittel II og III i avsnitt II, kapittel I i avsnitt V og i del II.A i 

kapittel I i avsnitt IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, avslutter sin virksomhet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2016 til 30. juni 2016. 
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Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

Liste over virksomheter som bearbeider kjøtt 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn Gate eller landsby/by/region 

1. HR 14 IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o. Ulica Katarine Zrinske 9, 

Samobor, 

Zagrebačka 

2. HR 405 KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i 

preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo 

Bistrec 16, Lug Samoborski, 

Bregana, 

Zagrebačka 

3. HR 811 VUGRINEC d.o.o. A. Mihanovića 44, Kraj Gornji, 

Dubravica, 

Zagrebačka 

4. HR 895 JADRI TRADE d.o.o. Švica 152, 

Otočac, 

Ličko — senjska 

5. HR 1466 KULINA NOVA SELA d.o.o. Nova Sela b.b., 

Nova Sela, 

Dubrovačko — neretvanska 

6. HR 1526 BERMES d.o.o. Zagorska 14, 

Donja Pušća, 

Zagrebačka 

Liste over virksomheter som bearbeider melk 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn Gate eller landsby/by/region 

1. HR 1444 LE — Milk d.o.o. Ravenski Lemeš b.b., Raven, 

Križevci, 

Koprivničko — križevačka 

 


