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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 702/2013 

av 22. juli 2013 

om overgangstiltak for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med 

hensyn til akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse, og om 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009(*) 

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 63 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Reglene og framgangsmåtene for offentlig kontroll er 

endret ved forordning (EF) nr. 882/2004. Den har vært 

anvendt fra 1. januar 2006. Anvendelsen av en rekke 

av disse reglene og framgangsmåtene med umiddelbar 

virkning fra nevnte dato ville imidlertid ha medført 

praktiske problemer i visse tilfeller. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal 

laboratorier som analyserer prøver som er tatt ved 

offentlig kontroll, være akkreditert i samsvar med visse 

europeiske standarder som er nevnt i forordningen. Det 

er imidlertid ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1162/2009 av 30. november 2009 om fastsettelse av 

overgangsbestemmelser om gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 

(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004(2) fastsatt visse 

overgangstiltak, herunder unntak fra dette kravet til 

laboratoriene for å muliggjøre en myk overgang til 

fullstendig gjennomføring av de nye reglene og 

framgangsmåtene. Forordning (EF) nr. 1162/2009 får 

anvendelse til 31. desember 2013. 

3)  Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til 

Europaparlamentet og Rådet om erfaringen med 

anvendelsen av Europaparlamentets og Rådets 

hygieneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF)  

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004(3) 

«har til formål å gi en saklig framstilling av alle berørte 

parters erfaring, herunder vanskeligheter, i 2006, 2007 

og 2008 med gjennomføringen av hygienepakken» 

(«rapporten»). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 24.7.2013,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2014 av 

27. juni 2014 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. 71 av 27.11.2014, s. 6. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 10. 

(3) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

4)  Rapporten tar for seg erfaringer med overgangstiltak, 

herunder dem i forordning (EF) nr. 882/2004. Ifølge 

rapporten er det fortsatt vanskeligheter med hensyn til 

akkreditering av slakterienes interne laboratorier. 

5)  Disse vanskelighetene må løses ved en gjennomgang 

av forordning (EF) nr. 882/2004. Det ble derfor 

iverksatt en konsekvensanalyse umiddelbart etter at 

rapporten ble offentliggjort. 

6)  Kommisjonen vedtok 6. mai 2013 et forslag til 

europaparlaments- og rådsforordning om offentlig 

kontroll og andre offisielle aktiviteter med henblikk på 

å sikre anvendelse av næringsmiddel- og fôrvarelover 

samt regler for dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, 

planteformeringsmateriale og plantevernmidler(4). 

Forslaget innebærer oppheving av forordning (EF)  

nr. 882/2004 og gir mulighet for unntak når det gjelder 

akkreditering av offisielle laboratorier hvis eneste 

aktivitet er påvisning av Trichinella i kjøtt. 

7)  I tillegg har erfaring vist at laboratorier som utfører 

offentlige trikinundersøkelser og befinner seg på 

slakterier eller viltbehandlingsanlegg, trenger ekstra tid 

for å oppnå full akkreditering, siden dette er en 

kompleks og møysommelig prosess. Denne forordning 

bør derfor fastsette ytterligere overgangstiltak i 

påvente av at den nye forordningen vedtas av 

Europaparlamentet og Rådet. 

8)  Det bør derfor fastsettes en ytterligere over-

gangsperiode der overgangsbestemmelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1162/2009 fortsett gjelder. Av 

klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1162/2009 

endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes overgangstiltak for anvendelsen 

av forordning (EF) nr. 882/2004 for en overgangsperiode fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2016.  

  

(4) KOM(2013) 265 endelig utgave. 
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Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 

kan vedkommende myndighet utpeke et laboratorium som 

befinner seg på et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg og 

utfører offentlige trikinundersøkelser, selv om det ikke er 

akkreditert i samsvar med de europeiske standardene nevnt i 

bokstav a) i nevnte nummer, forutsatt at laboratoriet 

a)  dokumenterer at det har påbegynt og følger de nødvendige 

framgangsmåter for å oppnå akkreditering i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 882/2004, 

b)  gir vedkommende myndighet tilfredsstillende garantier for 

at det er iverksatt kvalitetskontrollordninger for de prøve-

analysene som laboratoriet gjennomfører ved offentlig 

kontroll. 

Medlemsstater som anvender denne overgangsbestemmelsen, 

skal innen 31. desember hvert år framlegge for Kommisjonen 

en rapport om de framskritt som er gjort i akkrediteringen av 

slike utpekte laboratorier. 

Artikkel 3 

Kapittel IV i forordning (EF) nr. 1162/2009 oppheves. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014 til 31. desember 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


