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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 16/2012

2016/EØS/54/17

av 11. januar 2012
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn
til kravene til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

I tillegg har vedkommende myndigheters kontroll
av samsvar med bestemmelsene i forordning (EF)
nr. 853/2004 vist at det er behov for mer detaljerte krav
med hensyn til produksjon og frysing av næringsmidler av
animalsk opprinnelse i produksjonsleddene før levering
til sluttbrukeren.

5)

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor
endres slik at det omfatter krav til fryste næringsmidler
av animalsk opprinnelse.

6)

Forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1),
særlig artikkel 10 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt hygieneregler
for næringsmidler av animalsk opprinnelse for drifts
ansvarlige for næringsmiddelforetak. Drifts
ansvarlige
for næringsmiddelforetak skal oppfylle kravene fastsatt i
vedlegg II til nevnte forordning.
Erfaringer som er gjort siden forordning (EF) nr. 853/2004
fikk anvendelse, har vist at det er visse vanskeligheter
knyttet til oppbevaring av næringsmidler av animalsk
opprinnelse. Dersom datoen for første frysing av slike
næringsmidler var angitt, ville det vært enklere for
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak å bedømme
næringsmidlenes egnethet for konsum.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om merking og presentasjon av samt
reklamering for næringsmidler (2) gjelder merking av
næringsmidler som i uforandret tilstand skal leveres til
sluttforbrukeren, og visse sider knyttet til presentasjon
av og reklamering for slike næringsmidler. Nevnte
direktiv får imidlertid ikke anvendelse på tidligere ledd i
produksjonen.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den kunngjøres
i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. juli 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 11. januar 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 12.1.2012, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2012 av 15. juni 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 4.10.2012, s. 4.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal nytt avsnitt IV lyde:
«AVSNITT IV: KRAV TIL FRYSTE NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE
1.

I dette avsnitt menes med «produksjonsdato»:
a) dato for slakt for skrotter, halve skrotter eller kvarte skrotter,
b) dato for avliving for kropper av viltlevende vilt,
c) dato for høsting eller fangst for fiskerivarer,
d) dato for foredling, oppskjæring, hakking eller tilberedning for alle andre næringsmidler av animalsk
opprinnelse.

2.

Fram til det produksjonsledd der et næringsmiddel er merket i samsvar med direktiv 2000/13/EF eller skal
videreforedles, må driftsansvarlige for næringsmiddelforetak sikre at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket
som mottar næringsmiddelet, og vedkommende myndighet på forespørsel, får følgende opplysninger:
a) produksjonsdatoen og
b) frysedatoen dersom denne er forskjellig fra produksjonsdatoen.
Når et næringsmiddel produseres av et parti råvarer med ulike produksjons- og frysedatoer, må den eldste
produksjonsdatoen og/eller frysedatoen gjøres tilgjengelig.

3.

Leverandøren av det fryste næringsmiddelet kan velge hvilket format opplysningene skal gjøres tilgjengelige i,
forutsatt at de opplysningene som kreves etter nr. 2, gjøres tilgjengelige på en klar og utvetydig måte og lett kan
finnes av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som mottar næringsmiddelet.»
________________________
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