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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Οκτωβρίου 2008
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου με σκοπό την επικαιροποίηση της αναφοράς σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

και δοκιμών — Γενικές απαιτήσεις λειτουργίας και αναγνώ
ρισης» με το πρότυπο EN ISO/IEC 17011 σχετικά με τις
«Γενικές απαιτήσεις για τους φορείς διαπίστευσης που
πραγματοποιούν διαπίστευση οργανισμών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης». Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επικαιρο
ποιηθεί η αναφορά στα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα η
οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 12 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια
επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει εναρμονισμένο
πλαίσιο γενικών κανόνων για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων
με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τη νομο
θεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
882/2004, η αρμόδια αρχή ορίζει τα εργαστήρια που μπο
ρούν να πραγματοποιούν την ανάλυση των δειγμάτων τα
οποία λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων.
Τα εργαστήρια αυτά πρέπει να έχουν διαπίστευση σύμφωνα
με ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αναπτύξει
ευρωπαϊκά πρότυπα (πρότυπα EN) τα οποία είναι κατάλληλα
για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και
ιδίως για τη διαπίστευση των εργαστηρίων.
Η CEN έχει αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN
45002 σχετικά με τα «Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση
των εργαστηρίων δοκιμών» και EN 45003 σχετικά με το
«Σύστημα διαπίστευσης των εργαστηρίων βαθμονόμησης

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) EN ISO/IEC 17011 σχετικά με τις “Γενικές απαιτήσεις για
τους φορείς διαπίστευσης που πραγματοποιούν διαπίστευση
οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης”·».
2. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1.

