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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2076/2005 

av 5. desember 2005 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser om 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 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 
om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig 
artikkel 9, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 
om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 16, 

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(3), særlig artikkel 63 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(4), (EF) nr. 853/2004, (EF) 
nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 trer i kraft 1. januar 2006 og vil medføre betydelige 
endringer i de reglene og framgangsmåtene som driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal overholde. 
I noen tilfeller vil det by på praktiske problemer å gjennomføre enkelte av disse 
tiltakene med øyeblikkelig virkning fra 1. januar 2006. Det bør derfor fastsettes et 
tidsrom som gir en myk overgang til en fullstendig gjennomføring av de nye reglene og 
framgangsmåtene. 

2) Overgangsperiodens varighet bør fastsettes med tanke på at de nye rammereglene for 
hygiene skal gjennomgås første gang i løpet av de første fire årene etter at de er trådt i 
kraft. 

3) Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode der enkelte av kravene fastsatt i de nevnte 
forordringene, kan gjennomføres gradvis. For å sikre en harmonisert framgangsmåte, 
må overgangsperioden i prinsippet vare i fire år, men den kan være kortere, dersom det 
er berettiget. Videre bør det også fastsettes bestemmelser som gjør det mulig å gå 

                                                 
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. 
(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3. 
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gjennom samtlige bestemmelser i denne overgangsordningen på nytt, i lys av de 
erfaringene som blir gjort. 

4) Som en grunnleggende overgangsbestemmelse bør det fortsatt være mulig å omsette 
produkter som er produsert før de nye reglene gjennomføres. Denne bestemmelsen skal 
gjelde i hele overgangsperioden, med mindre produktets holdbarhet er kortere enn 
overgangsperiodens varighet. 

5) Forordning (EF) nr. 853/2004 utelukker fra sitt virkeområde direkte levering av små 
mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr fra produsent til sluttforbruker eller til lokal detaljist, 
som leverer dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbruker. Ved rådsdirektiv 
71/118/EØF av 15. februar 1971(1) om helseproblemer ved produksjon og 
markedsføring av ferskt fjørfekjøtt og rådsdirektiv 91/495/EØF av 27. november 1990(2) 
om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved produksjon og omsetning av kaninkjøtt 
og kjøtt fra oppdrettsvilt, ble også medlemsstatene gitt unntak fra de generelle kravene 
for slik bruk uten å begrense det til ferskt kjøtt. Denne muligheten bør beholdes i 
overgangsperioden. 

6) Arbeidet med å godkjenne virksomheter, særlig de som ikke trengte godkjenning i 
henhold til de reglene som gjaldt tidligere, men som hadde tillatelse til å markedsføre 
sine produkter utelukkende på sitt nasjonale marked, utgjør en stor byrde for 
vedkommende myndigheter. Det bør derfor vedtas en overgangsbestemmelse som 
tillater at slike virksomheter kan fortsette å markedsføre sine produkter på det nasjonale 
markedet fram til de får godkjenning. 

7) Overgangsbestemmelsen som omfatter bruk av innpaknings- og emballasjematerialer og 
merkingsutstyr i avsnitt I nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, må 
gjennomgås på nytt for å stramme inn tidligere regler for bruk av merkingsutstyr, 
samtidig som det må tas behørig hensyn til de forventningene de driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak har til toleranse når det gjelder bruk av merkingsutstyr som er 
anskaffet før det nye regelverket gjennomføres. De relevante bestemmelsene i nevnte 
forordning må derfor utgå, og det må vedtas en ny bestemmelse i denne forordning. 
Ettersom en slik overgangsbestemmelse kan misbrukes, bør den ha begrenset varighet, 
og det bør sikres at gammelt merkingsutstyr som ikke er i samsvar med de nye reglene, 
trekkes tilbake så raskt som mulig, og senest når overgangsperioden utløper. Vedlegg II 
til forordning (EF) nr. 853/2004 og vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor 
endres. 

8) Helsekravene ved import av næringsmidler av animalsk opprinnelse vil for visse typer 
produkter ikke bli fullstendig harmonisert, og de importvilkårene som gjelder for slike 
produkter i overgangsperioden, bør klargjøres. 

9) Bestemmelsen om å skaffe til veie opplysninger om næringsmiddelkjeden er et nytt 
krav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Det må fastsettes en 
overgangsperiode slik at kravene om opplysninger om næringsmiddelkjeden kan 
gjennomføres fullstendig. Særlig vil en overgangsbestemmelse som lemper på kravet 
om at opplysninger må sendes 24 timer før dyrene ankommer slakteriet, lette flyten av 
informasjon fra driftsenheten til slakteriet. 

                                                 
(1) EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23. 
(2) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 41. 
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10) Ved avsnitt III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 pålegges den offentlige 
eller godkjente veterinæren å undertegne det sertifikatet som følger oppdrettsvilt av 
hovdyr fra driftsenheten til slakteriet. Direktiv 91/495/EØF krever underskrift fra 
veterinærtjenesten. Denne bestemmelsen bør opprettholdes i hele overgangsperioden. 

11) Det sertifikatet som kreves i kapittel X del B i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 854/2004, er mer detaljert enn det sertifikatet som er fastsatt tidligere. 
Sertifikatmodellen i vedlegg III til direktiv 91/495/EØF skal godtas i overgangsperioden. 

12) Ved avsnitt V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 kreves det at råstoff til 
kvernet kjøtt må oppfylle visse kriterier, og det fastsettes samtidig krav til merking. 
Kriteriene for hvordan kvernet kjøtt er sammensatt, særlig fettinnhold og forholdet 
mellom bindevev og kjøttprotein, må vurderes. I påvente av at resultatene av denne 
vurderingen foreligger, bør det holdes fast ved aktuelle kriterier, fastsatt i rådsdirektiv 
94/65/EF av 14. desember 1994(1) om fastsettelse av krav til produksjon og 
markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt. 

13) Uten hensyn til det allmenne prinsippet fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 853/2004 som pålegger driftsansvarlige for næringsmiddelforetak å ikke bruke andre 
stoffer enn drikkevann dersom kravene til hygiene krever det, er det i kapittel VII i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i del II i kapittel I, samt i kapittel III og 
IV i avsnitt VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, fastsatt bestemmelser 
som tillater bruk av rent vann for å håndtere fisk, særlig når det gjelder håndtering av 
fisk på fartøyer. Siden bruk av rent vann ikke utgjør noen fare for folkehelsen så lenge 
det foregår i samsvar med definisjonen fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004, og for at 
landbaserte virksomheter som håndterer fiskerivarer, skal kunne tilpasse seg gradvis, 
må virkeområdet for de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 utvides 
til å omfatte slike virksomheter i overgangsperioden. 

14) Ved avsnitt IX kapittel II del III nr. 1 bokstav a) i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller 
melkeprodukter, skal sikre at rå kumelk overholder en grenseverdi før foredling. For å 
ivareta næringsmiddeltryggheten er det særlig viktig at denne grenseverdien overholdes 
når melken skal varmebehandles og ikke er blitt foredlet innenfor et forhåndsbestemt 
tidsrom. Som et overgangstiltak bør kontroll av at dette kriteriet er overholdt 
umiddelbart før foredling, begrenses til slike tilfeller. 

15) Ved avsnitt X i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for egg og eggprodukter. I samsvar med kapittel I nr. 2 skal egg lagres og 
transporteres ved den konstante temperaturen som best bevarer deres hygieniske 
egenskaper. Før 1. januar 2006 hadde medlemsstatene tillatelse til på sitt territorium å 
bruke kontrollerte standarder for temperaturstyring på sine egglagre og ved transport 
mellom slike lagre, og det må understrekes at disse standardene fortsatt kan brukes som 
en overgangsordning dersom vedkommende myndighet fortsatt tillater det. Dette vil gi 
driftsansvarlige tid til å tilpasse sine aktiviteter og framgangsmåter til nye 
temperaturstandarder, som vedkommende myndighet kan pålegge dem. 

                                                 
(1) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. 
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16) I samsvar med avsnitt X kapittel II del II nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 kan klinkegg brukes til å framstille eggprodukter på visse vilkår. Som en 
overgangsordning bør det fastsettes bestemmelser som utvider denne muligheten til 
også å omfatte andre virksomheter som framstiller flytende egg, forutsatt at de oppfyller 
de samme vilkårene. 

17) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at slakteripersonale som har fått 
tillatelse av vedkommende myndighet til å utføre kontrollteknikernes oppgaver, må 
være kvalifiserte og få samme opplæring som kontrollteknikerne. I overgangsperioden 
bør vedkommende myndighet få tid til å planlegge og legge til rette for 
tilleggsopplæring og kvalifisering av slakteripersonale som bistår ved offentlig kontroll, 
og kravet bør derfor begrenses for å sikre at slakteripersonale får opplæring i de 
bestemte oppgavene de har tillatelse til å utføre. 

18) Ved artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsatt at laboratorier som 
analyserer prøver som er tatt ved offentlig kontroll, skal være akkreditert. Laboratorier 
som ikke var omfattet av krav om akkreditering i tidligere fellesskapsregelverk, vil 
muligens ha behov for ekstra tid for å oppnå full akkreditering, ettersom akkreditering 
er en innviklet og omstendelig prosess. Disse laboratoriene bør gis ekstra tid slik at de 
får akkrediteringen på plass. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Overgangsperiode 

Ved denne forordning innføres det en overgangsperiode på fire år som utløper 31. desember 
2009 (heretter kalt overgangsperioden). 

De overgangsbestemmelsene som er fastsatt i denne forordning, får anvendelse i 
overgangsperioden dersom ikke annet er fastsatt i artikkel 5 og 8. 

KAPITTEL II 

OVERGANGSBESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV FORORDNING 
(EF) nr. 853/2004 
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Artikkel 2 

Lagre av næringsmidler av animalsk opprinnelse 

1. Uten at det berører relevant fellesskapsregelverk, særlig europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/13/EF(1) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og 
presentasjon av samt reklamering for næringsmidler, kan lagre av næringsmidler av animalsk 
opprinnelse som er framstilt før 1. januar 2006, omsettes dersom de er påført de merkene som 
er fastsatt i de rettsaktene som er oppført i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/41/EF(2). 

2. Produkter som er nevnt i nr. 1, og som driftsansvarlig for næringsmiddelforetak har 
fastsatt en holdbarhetstid for som strekker seg ut over overgangsperioden, kan omsettes helt 
til holdbarhetstiden utløper. 

Artikkel 3 

Direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr 

Som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d) og med forbehold for artikkel 1 nr. 4 i forordning 
(EF) nr. 853/2004 får bestemmelsene i nevnte forordning ikke anvendelse på direkte levering 
av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, fra produsenten til 
sluttforbrukeren eller lokale detaljister som leverer slikt kjøtt direkte til sluttforbrukeren. 

Artikkel 4 

Omsetning av næringsmidler av animalsk opprinnelse på det nasjonale markedet fram 
til virksomhetene godkjennes 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, kan driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak som før 1. januar 2006 hadde tillatelse til å omsette næringsmidler av 
animalsk opprinnelse på det nasjonale markedet, fortsette å omsette slike produkter på dette 
markedet dersom de er påført et nasjonalt merke som ikke kan forveksles med merkene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, fram til vedkommende myndighet i 
samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004, har godkjent virksomhetene som 
håndterer slike produkter. 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse påført slike nasjonale merker, kan markedsføres bare 
på det nasjonale territoriet til den medlemsstaten der de blir framstilt. 

Artikkel 5 

Innpaknings-, emballasje- og merkingsmaterialer påført forhåndstrykte stempelmerker 
og identifikasjonsmerker 

                                                 
(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
(2) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33, rettet i EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12. 
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Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan fram til 31. desember 2007 bruke lagre av 
innpaknings-, emballasje- og merkingsmaterialer påført forhåndstrykte stempelmerker og 
identifikasjonsmerker som de har anskaffet før 1. januar 2006. 

Artikkel 6 

Merkingsutstyr 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter kan fortsette å 
bruke merkingsutstyr som de er utstyrt med 31. desember 2005, fram til det skiftes ut, eller 
senest innen overgangsperioden utløper, forutsatt at godkjenningsnummeret for den aktuelle 
virksomheten ikke endres. 

Når utstyret skiftes ut, skal vedkommende myndighet sørge for at det trekkes tilbake slik at 
det ikke lenger kan benyttes. 

Artikkel 7 

Helsekrav ved import 

1.  Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse på import av 
næringsmidler av animalsk opprinnelse som det ikke er fastsatt harmoniserte helsekrav ved 
import for, herunder lister over tredjestater og deler av tredjestater og over virksomheter som 
det er tillatt å importere fra. 

Fram til fellesskapsregelverket for import av slike produkter er blitt harmonisert, skal slik 
import oppfylle helsekravene ved import i de berørte medlemsstatene. 

2. Som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, skal driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av 
vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse, unntas fra 
forpliktelsen fastsatt i nevnte artikkel. 

I påvente av at det utarbeides en risikobasert framgangsmåte for å gjennomføre harmoniserte 
helsekrav ved import og kontroll av slike næringsmidler, skal import skje i samsvar med de 
harmoniserte fellesskapsreglene som gjaldt før 1. januar 2006, når slike forefinnes, og i andre 
tilfeller i samsvar med nasjonale regler som medlemsstatene har gjennomført før denne 
datoen. 

Artikkel 8 

Opplysninger om næringsmiddelkjeden 

1. Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, 
skal medlemsstatene gradvis gjennomføre disse kravene i forskjellige sektorer, unntatt i 
fjørfesektoren, der de får anvendelse umiddelbart, og slik at hver medlemsstat gjennomfører 
kravene om opplysninger om næringsmiddelkjeden for svinesektoren innen utgangen av annet 
år i overgangsperioden, og innen utgangen av tredje år for heste- og kalvekjøttsektoren. 
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Medlemsstater som benytter seg av denne overgangsbestemmelsen, skal innen utgangen av 
hvert år framlegge for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen. 

2. Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 853/2004 om at driftsansvarlige for slakterier skal motta opplysninger om 
næringsmiddelkjeden minst 24 timer på forhånd, kan vedkommende myndighet tillate at slike 
opplysninger sendes til den driftsansvarlige for slakteriet sammen med dyrene av de artene 
disse opplysningene angår, forutsatt at denne framgangsmåten ikke er til hinder for at målene 
i forordning (EF) nr. 853/2004 oppnås. 

Imidlertid skal alle opplysninger om næringsmiddelkjeden som man vet kan skape alvorlige 
forstyrrelser for slakteriets drift, gjøres tilgjengelig for den driftsansvarlige for slakteriet i god 
tid før dyrene ankommer slakteriet. 

Artikkel 9 

Kjøtt fra oppdrettsvilt av hovdyr 

Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt III nr. 3 bokstav j) i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, skal sertifikatet nevnt i artikkel 16, som attesterer at resultatet av undersøkelsen 
ante mortem er tilfredsstillende, utstedes og undertegnes av veterinærtjenesten. 

Artikkel 10 

Kriterier for sammensetning og krav til merking av kvernet kjøtt 

1. Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt V kapittel II nr. 1 i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kontrollere de 
råstoffene som kommer inn til virksomheten, for å sikre at det ferdige produktet er i samsvar 
med varebetegnelsen i tabellen nedenfor. 

Tabell: Kriterier for sammensetning, kontrollert på grunnlag av gjennomsnitt per dag 

 Fettinnhold Forhold bindevev/kjøttprotein 

– magert kvernet kjøtt ≤ 7 % ≤ 12 

– rent oksekjøtt ≤ 20 % ≤ 15 

– kvernet kjøtt med svinekjøtt ≤ 30 % ≤ 18 

– kvernet kjøtt fra andre arter ≤ 25 % ≤ 15 

 

2. Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt V kapittel IV i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, skal merkingen også ha med følgende ord: 

– «fettinnhold i prosent mindre enn…», 

– «forhold bindevev/kjøttprotein mindre enn…» 
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3. Medlemsstatene kan tillate at kvernet kjøtt som ikke oppfyller disse kriteriene, omsettes 
på sine nasjonale markeder når det er påført et nasjonalt merke som ikke kan forveksles med 
de merkene som er fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 11 

Bruk av rent vann 

1. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004 og kapittel III del A nr. 1 
i avsnitt VIII i vedlegg III til nevnte forordning, kan is som brukes for å kjøle ferske 
fiskerivarer, framstilles av rent vann på virksomheter på land. 

2. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004 og kapittel III del A nr. 2 
og 3 i avsnitt VIII i vedlegg III til nevnte forordning, kan driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak som håndterer fiskerivarer i virksomheter, herunder fartøyer, bruke rent 
vann. 

3. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004 og kapittel IV nr. 1 i 
avsnitt VIII i vedlegg III til nevnte forordning, kan driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i 
virksomheter på land bruke rent vann for å kjøle krepsdyr og bløtdyr etter koking. 

Artikkel 12 

Rå melk og melkeprodukter 

Som unntak fra kravet fastsatt i kapittel II del III nr. 1 bokstav a) i avsnitt IX i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 853/2004, gjelder høyeste kimtall for rå kumelk bare når slik melk skal 
varmebehandles og ikke er blitt varmebehandlet innenfor det tidsrommet som er definert i de 
HACCP-baserte framgangsmåtene som er innført av driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak. 

Artikkel 13 

Egg og eggprodukter 

1. Medlemsstater som før 1. januar 2006 anvendte nasjonale temperaturkrav for egglagre 
og kjøretøyer som transporterer egg mellom slike lagre, kan fortsatt anvende disse kravene. 

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan bruke klinkegg til å framstille flytende 
egg på en virksomhet som er godkjent for dette formål, forutsatt at produksjonsvirksomheten 
eller et pakkeri har levert dem direkte, og at de knekkes så snart som mulig. 

KAPITTEL III 

OVERGANGSBESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV FORORDNING 
(EF) nr. 854/2004 
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Artikkel 14 

Opplæring av slakteripersonale som bistår ved offentlig kontroll 

Som unntak fra artikkel 5 nr. 6 bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 854/2004 og kapittel III del 
A bokstav a) i avsnitt III i vedlegg I til nevnte forordning, skal slakteripersonale som har fått 
tillatelse av vedkommende myndighet til å utføre enkelte av kontrollteknikernes oppgaver, 
gjennomgå samme opplæring som kontrollteknikerne med hensyn til bare de bestemte 
oppgavene som de har tillatelse til å utføre, uten at det kreves at de skal ha bestått samme 
eksamen som kontrollteknikerne. 

Vedkommende myndighet skal sørge for at opplæringen er tilfredsstillende før 
slakteripersonalet får tillatelse til å ta over kontrollteknikernes oppgaver. 

Den skal kontrollere at den tilleggsopplæringen og tilretteleggingen som er nødvendig for at 
slakteripersonalet skal kunne kvalifisere seg ved hjelp av den eksamensordningen som gjelder 
for kontrollteknikerne, er på plass snarest mulig, og senest innen overgangsperioden utløper. 

Artikkel 15 

Sertifisering av virksomheter som bruker ansatte til å bistå ved offentlig kontroll på 
slakterier 

Som unntak fra kapittel III del A bokstav a) annet ledd i avsnitt III i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 854/2004, skal virksomheter som ønsker å bruke sine ansatte til å bistå ved offentlig 
kontroll, i overgangsperioden unntas fra kravet om å inneha internasjonalt anerkjent 
sertifisering, forutsatt at virksomheten kan vise at den har iverksatt og er i gang med 
sertifisering i samsvar med internasjonale standarder, for eksempel relevante EN ISO-
standarder om kvalitetsstyring eller næringsmiddeltrygghet. 

Artikkel 16 

Sertifikatmodell for kjøtt fra oppdrettsvilt av hovdyr 

Som unntak fra kapittel VII del A nr. 4 i avsnitt IV i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 854/2004, kan sertifikatmodellen som er fastsatt i vedlegg III til direktiv 91/495/EØF, 
benyttes når oppdrettsvilt av hovdyr transporteres fra driftsenheten til slakteriet. 

Artikkel 17 

Helsekrav ved import 

Kapittel III i forordning (EF) nr. 854/2004 får ikke anvendelse på import av næringsmidler av 
animalsk opprinnelse som det ikke er fastsatt harmoniserte helsekrav for ved import, herunder 
lister over tredjestater og deler av tredjestater og over virksomheter som det er tillatt å 
importere fra. 

Fram til fellesskapsregelverket for import av slike produkter er blitt harmonisert, skal slik 
import oppfylle helsekravene ved import i de berørte medlemsstatene. 
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KAPITTEL IV 

OVERGANGSBESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV FORORDNING 
(EF) nr. 882/2004 

Artikkel 18 

Akkreditering av laboratorier 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, kan vedkommende 
myndighet utpeke et laboratorium som ikke er akkreditert, forutsatt at laboratoriet: 

a) kan vise at det har iverksatt og er i gang med å utarbeide nødvendige framgangsmåter 
for å oppnå akkreditering i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004, 

b) gir vedkommende myndighet tilfredsstillende garantier for at kvalitetskontrollordninger 
for de analysene som laboratoriet gjennomfører ved offentlig kontroll, er på plass innen 
1. januar 2006. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Gjennomgåelse 

Overgangsbestemmelsene, herunder vilkårene i disse, som er fastsatt i denne forordning, kan 
når som helst gjennomgås på nytt i lys av de erfaringene som blir gjort i forbindelse med 
gjennomføringen av disse bestemmelsene og av forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) 
nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004. 

Artikkel 20 

Endring av forordning (EF) nr. 853/2004 

I avsnitt I del B nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 oppheves tredje ledd. 

Artikkel 21 

Endring av forordning (EF) nr. 854/2004 

I kapittel III avsnitt I nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 utgår annet punktum. 
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Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2006. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2005. 

For Kommisjonen 

Markos KYPRIANOU 

Medlem av Kommisjonen 


