5.10.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 62/9

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 563/2012

2017/EØS/62/04

av 27. juni 2012
om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn
til listen over EU-referanselaboratorier(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

utvelging av et EU-referanselaboratorium som skulle
erstatte RIVM. RIKILT – Institute of Food Safety ble
valgt ut ettersom det oppfylte alle kravene, og bør derfor
utpekes til referanselaboratorium.

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 32 nr. 5,
og

5)

På grunn av den betydning stoffene i gruppe A 1-4 i
vedlegg I til direktiv 96/23/EF har, og ettersom RIKILT
– Institute of Food Safety ble valgt ut fordi det oppfylte
alle kravene, bør det utpekes til vedkommende EUreferanselaboratorium for restmengder av veterinærpreparater og forurensende stoffer i næringsmidler av
animalsk opprinnelse, for restmengdene oppført i
gruppe A 1, 2, 3, 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B
3 bokstav d) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF fra
1. januar 2012. Denne forordning bør få anvendelse med
tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2012.

6)

Del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør
derfor endres.

7)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle
oppgaver og plikter for og krav til Den europeiske
unions referanselaboratorier for næringsmidler og
fôrvarer samt for dyrehelse og levende dyr. EUreferanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer er
oppført i del I i vedlegg VII til nevnte forordning.

2)

I rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om
kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og
86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(2)
fastsettes det kontrolltiltak for stoffer og grupper av
restmengder oppført i vedlegg I til nevnte direktiv.

3)

4)

Etter en omlegging av laboratorievirksomheten i
Nederland ble alle funksjoner, herunder all infrastruktur
og alt personale, overført til RIKILT — Institute of
Food Safety fra Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM), som for tiden er oppført som EUreferanselaboratorium for restmengder av veterinærpreparater og forurensende stoffer i næringsmidler av
animalsk opprinnelse for restmengdene oppført i gruppe
A 1, 2, 3, 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 3
bokstav d) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF. De
oppgaver som var blitt ivaretatt av RIVM, ble overført
til RIKILT i henhold til en rammeavtale som utløp
31. desember 2011.
Ettersom avtalen med RIVM var i ferd med å utløpe, ble
det sendt ut en forslagsinnbydelse med sikte på

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 28.6.2012,
s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2013 av
15. juli 2013 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. 72 av 19.12.2013, s. 8.
(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 skal nr. 12
bokstav a) lyde:

«a) For restmengder av stoffene oppført i gruppe A 1, 2, 3
og 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 3 bokstav d)
i vedlegg I til direktiv 96/23/EF
RIKILT – Institute for Food Safety, del av
Wageningen UR
Wageningen
Nederland».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2012.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________
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