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BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/158
av den 4 februari 2016
om fastställande av övergångsbestämmelser vad gäller vissa anläggningar inom kött- och
mjölksektorerna i Kroatien
[delgivet med nr C(2016) 501]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien (1), särskilt artikel 12.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 852/2004 innehåller allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare baserade på principerna
om faroanalys och kritiska styrpunkter. Det föreskrivs att livsmedelsföretagare ska uppfylla de strukturella krav
som bygger på dessa principer.

(2)

Förordning (EG) nr 853/2004 kompletterar reglerna i förordning (EG) nr 852/2004. Reglerna i förordning (EG)
nr 853/2004 innehåller särskilda krav för bearbetningsanläggningar för kött och mjölk.

(3)

Enligt bilaga V till anslutningsakten för Kroatien ska vissa strukturella krav i bilaga II till förordning (EG)
nr 852/2004 och i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 inte tillämpas på vissa anläggningar i Kroatien till
och med den 31 december 2015. Dessa anläggningar finns förtecknade på webbplatsen för generaldirektoratet för
hälsa och livsmedelssäkerhet (3). Kroatien har begärt att denna tidsfrist förlängs till och med den 30 juni 2016 för
ett begränsat antal anläggningar inom kött- och mjölksektorerna.

(4)

Det är lämpligt att föreskriva en förlängning av de nuvarande övergångsbestämmelserna för vissa anläggningar
inom kött- och mjölksektorerna, för att ge dem ytterligare tid att anpassa sig till unionens normer för livsmedels
säkerhet.

(1) EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.
(3) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf

L 31/48

SV

Europeiska unionens officiella tidning

6.2.2016

(5)

De nuvarande övergångsbestämmelser som fastställs i del II punkt 5 i bilaga V till anslutningsakten för Kroatien
gäller till och med den 31 december 2015. För att undvika ett rättsligt tomrum bör de övergångsbestämmelser
som fastställs i detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2016. De bör begränsas till sex månader,
eftersom det i artikel 42 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att övergångsbestämmelser endast kan tillämpas
för en period om tre år från anslutningsdagen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avvikelse från de särskilda kraven i kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 och i avsnitt I kapitlen II
och III, avsnitt II kapitlen II och III, avsnitt V kapitel I och avsnitt IX kapitel I del II.A i bilaga III till förordning (EG)
nr 853/2004, får de anläggningar inom kött- och mjölksektorerna som förtecknas i bilagan till detta beslut (nedan
kallade de förtecknade anläggningarna) fortsätta att producera och bearbeta kött och mjölk (nedan kallade produkterna) med
iakttagande av de villkor som fastställs i artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2
1.

Produkter som härrör från de förtecknade anläggningarna får endast

a) släppas ut på den nationella marknaden i Kroatien eller på marknaderna i tredjeländer i enlighet med tillämplig
unionslagstiftning, eller
b) användas för vidare bearbetning i de förtecknade anläggningarna, oberoende av när produkterna släpps ut på
marknaden.
2.
Produkterna ska vara försedda med ett annat kontroll- eller identifieringsmärke än det som föreskrivs i artikel 5 i
förordning (EG) nr 853/2004.
3.
Kroatien ska använda det kontroll- eller identifieringsmärke som den har meddelat kommissionen skriftligen den
29 juni 2012 i enlighet med del II punkt 3 i bilaga V till anslutningsakten för Kroatien.
4.
Punkterna 1 och 2 ska gälla alla produkter som härrör från de integrerade bearbetningsanläggningar för färskt kött,
malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och mjölk där en del av anläggningen är en förtecknad anläggning.

Artikel 3
Kroatien ska säkerställa att de förtecknade anläggningar som inte uppfyller de särskilda kraven i kapitel II i bilaga II till
förordning (EG) nr 852/2004 och i avsnitt I kapitlen II och III, avsnitt II kapitlen II och III, avsnitt V kapitel I och
avsnitt IX kapitel I del II.A i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 upphör med sin verksamhet.

Artikel 4
Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2016.
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Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2016.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Förteckning över köttbearbetningsanläggningar
Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Gata eller ort/stad/region

1.

HR 14

IMES – MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,
Samobor,
Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO – TOMISLAV, obrt proizvodnju i

Bistrec 16, Lug Samoborski,
Bregana,
Zagrebačka

preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,
Dubravica,
Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,
Otočac,
Ličko – senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,
Nova Sela,
Dubrovačko – neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,
Donja Pušća,
Zagrebačka

Förteckning över mjölkbearbetningsanläggningar
Nr

1.

Veterinärnummer

HR 1444

Anläggningens namn
LE – Milk d.o.o.

Gata eller ort/stad/region

Ravenski Lemeš b.b., Raven,
Križevci,
Koprivničko – križevačka

