
26.3.2015 Nr. 18/69

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. 

og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 
særlig artikkel 9 nr. 1, og

og ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes det 
at hver medlemsstat skal opprette et system for 

samsvar med bestemmelsene i nevnte forordning. I 
henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 er det første 

av sauer og geiter.

2) Kommisjonsvedtak 2006/968/EF(2) fastsetter 
retningslinjer og framgangsmåter for godkjenning av 

21/2004. Nevnte vedtak fastsetter minstekrav til visse 
samsvars- og ytelsesprøvinger for godkjenning av slike 

utpekte prøvingslaboratorier som driver virksomhet og 
er vurdert og akkreditert i samsvar med visse europeiske 
standarder.

Den europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 4.
(1

(2

3) Artikkel 12 nr. 2 i 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(3) 
viser til nevnte europeiske standarder i forbindelse med 

laboratorier.

bør endres for å ta hensyn til den særlige karakteren til 
prøvingslaboratoriene nevnt vedtaket.

5) I artikkel 18 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 
5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger 
for gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og 
(EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) 
nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(4), er det fastsatt at et 
unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2204. 
I henhold til nevnte unntak kan vedkommende myndighet 
utpeke i en overgangsperiode et prøvingslaboratorium 
som ikke er akkreditert. Av klarhetshensyn bør vedtak 
2006/968/EF vise til dette unntaket.

6) Vedtak 2006/968/EØF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

(3

av 9.4.2008, s. 85).
(4

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. april 2008

om endring av vedtak 2006/968/EF om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med 

[meddelt under nummer K(2008) 1571]
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Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2006/968/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juni 2008.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

_____________

VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 2006/968/EF skal kapittel IV lyde:

«

Prøvingslaboratorier

1. Den vedkommende myndighet skal utpeke prøvingslaboratorier som skal utføre prøvingene fastsatt i dette 
vedtak.

2. Den vedkommende myndighet kan imidlertid bare utpeke prøvingslaboratorier som driver virksomhet og 
er vurdert og akkreditert i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 882/224. Artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 2076/2005 får anvendelse til 31. desember 2009.

myndighet, og legge disse opplysningene ut på et nettsted slik at de andre medlemsstatene og offentligheten har 
tilgang til dem.»

____________


