172

Официален вестник на Европейския съюз

03/т. 74

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1192 НА КОМИСИЯТА
от 4 август 2006 година
за въвеждане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
списъците с одобрени предприятия в държавите-членки
(текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Съответно е необходимо да се определят правила за изпълнение относно тези списъци на одобрени предприятия,
включително представянето на информацията, съдържаща
се в такива списъци на национални интернет страници,
които са известни на Комисията и обществеността. Също
така е необходимо и да се предвиди интернет страница,
поддържана от Комисията относно тези списъци.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти,
непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално
член 26, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя специфични изисквания за правила, отнасящи се странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека.
С цел да се предотврати рискът от разпространение на патогени и/или утайки, Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда всички странични животински продукти да се
преработват, складират и съхраняват отделно в одобрени и
контролирани предприятия, определени от засегнатите
държави-членки, или се ликвидират по подходящ начин.
Глави III и IV от посочения регламент определят изискванията за одобрение на такива предприятия.
Член 26, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда държавите-членки да съставят списъци с предприятията, одобрени в съответствие с посочения регламент.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към настоящия регламент определя правила за
изпълнение по отношение списъците с одобрени предприятия,
упоменати в член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1774/2002.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

(1) ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 208/2006 на Комисията (ОВ L 36, 8.2.2006 г.,
стр. 25).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪЦИ С ОДОБРЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 26, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 1774/2002
1.

ДОСТЪП ДО СПИСЪЦИТЕ С ОДОБРЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С цел да се подпомогнат държавите-членки в съставяне на актуализирани списъци с одобрени предприятия,
упоменати в член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 (одобрени предприятия), които да бъдат
достъпни за други държави-членки и обществеността, Комисията предвижда създаването на интернет страница,
която да съдържа връзки към националните интернет страници, предоставени от всяка държава-членка, съгласно
точка 2.1, буква а) от настоящото приложение.

2.

ФОРМАТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
2.1. Главни списъци на националните интернет страници
а) Всяка държава-членка предоставя на Комисията връзка с адрес на националната интернет страница,
съдържаща главен списък с всички одобрени предприятия на нейната територия („главен списък“).
б) Всеки главен списък се състои от един лист и е на един или повече от официалните езици на
Общността.
2.2. Оперативна схема на националните интернет страници
а) Националните интернет страници, упоменати в точка 2.1, буква а) от настоящото приложение, се
разработват от централните компетентни власти или, когато е подходящо, от една от другите власти,
упоменати в член 2, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.
б) Главните списъци съгласно точка 2.1, буква а) включват връзки към други интернет страници,
разположени на същата страница, които съдържат списъците на одобрените предприятия.
Все пак, когато някои списъци на одобрени предприятия не се поддържат от централните компетентни
власти, упоменати в точка 2.2, буква а), главният списък включва връзки към други интернет
страници, които съдържат тези списъци и които са поддържани от друга компетентна власт, отдел или,
където това е подходящо, орган.

3.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И КОДОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разположението, включително съответната информация и кодове на националните списъци, се установява, с цел
да се гарантира широк достъп до въпросната информация, отнасяща се до одобрените предприятия, и да се
подобри яснотата на националните списъци.

4.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Задачите и дейностите, предвидени в параграфи 2 и 3, се изпълняват в съответствие с техническите
спецификации, публикувани от Комисията в мрежата.
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