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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2295

Nr. 39/27

2018/EØS/39/08

av 9. desember 2015
om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til lister over godkjente næringsmiddelforetak(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 31 nr. 2
bokstav f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EF) nr. 882/2004 fastsetter alminnelige regler for gjennomføring av offentlige kontroller for å verifisere
overholdelse av unionsregler for fôrvarer og næringsmidler, dyrs helse og velferd. Medlemsstatene skal føre oppdaterte
lister over godkjente næringsmiddelforetak, og disse skal gjøres tilgjengelige for andre medlemsstater og offentligheten.

2)

I samsvar med kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(2) skal Kommisjonen opprette et nettsted
der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder med oppdaterte lister over godkjente
foretak som øvrige medlemsstater og offentligheten har tilgang til. Analyser av disse listene med henblikk på
konsekvensanalyse og forbindelser med Kommisjonens øvrige IT-verktøyer har vist seg å være svært tidkrevende og
komplisert.

3)

For å gjøre det lettere for medlemsstatenes virksomheter å analysere listene og for å kunne oppføre et foretak som er
godkjent i Unionen, på listene så raskt som mulig, bør det tillates at TRACES benyttes.

4)

Kravene fastsatt i denne forordning medfører en tilpasning av gjeldende praksis for både driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter. Anvendelsen av denne forordning bør derfor kunne utsettes.

5)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg V til forordning (EF) nr. 2074/2005 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2016 av
18. mars 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. 66 av 19.10.2017, s. 9.
(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27).
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 9. desember 2015.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG V

Lister over godkjente foretak

KAPITTEL I

TILGANG TIL LISTER OVER GODKJENTE FORETAK

Som et bidrag til at medlemsstatene kan gjøre oppdaterte lister over godkjente næringsmiddelforetak tilgjengelige for andre
medlemsstater og offentligheten, oppretter Kommisjonen et nettsted der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine
respektive nasjonale nettsteder eller informere om at nevnte lister offentliggjøres gjennom TRACES-systemet.
KAPITTEL II

UTFORMING AV DE NASJONALE NETTSTEDENE

A. Hovedliste
1. Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen en nettadresse til ett nasjonalt nettsted som inneholder hovedlisten med listene
over godkjente næringsmiddelforetak som framstiller produkter av animalsk opprinnelse, som definert i nr. 8.1 i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004.
2. Hovedlisten nevnt i nr. 1 skal bestå av én side, og skal være utarbeidet på ett eller flere offisielle EU-språk.
B. Struktur
1. Nettstedet med hovedlisten skal utarbeides av vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, av en av de
vedkommende myndigheter som er nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004.
2. Hovedlisten skal inneholde lenker til:
a) andre nettsider på samme nettsted,
b) nettsteder som administreres av andre vedkommende myndigheter, enheter eller organer, når visse lister over
godkjente næringsmiddelforetak ikke vedlikeholdes av vedkommende myndighet nevnt i nr. 1.
C. Lister i TRACES
Som unntak fra del A og B kan medlemsstatene gjøre listene tilgjengelige gjennom TRACES.

KAPITTEL III

LAYOUT OG KODER FOR LISTER OVER GODKJENTE FORETAK

Layout, blant annet relevante opplysninger og koder, skal fastsettes for å sikre at opplysningene om de godkjente
næringsmiddelforetakene er lett tilgjengelige, og at listene er enkle å lese.
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KAPITTEL IV
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Oppgavene og aktivitetene nevnt i kapittel II og III skal utføres i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som Kommisjonen
har offentliggjort.»
__________

