
A BIZOTTSÁG 1029/2008/EK RENDELETE

(2008. október 20.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes európai standardokra való
hivatkozás frissítése céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-
egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása
céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április
29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 64. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 882/2004/EK rendelet harmonizált keretet hoz létre a
takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészség
ügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok köve
telményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosí
tása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzések megszer
vezésével kapcsolatos általános szabályok számára.

(2) A 882/2004/EK rendelet 12. cikke értelmében az ille
tékes hatóság jelöli ki azokat a laboratóriumokat,
amelyek a hatósági ellenőrzések során vett minták elem
zését végezhetik. Ezen laboratóriumoknak rendelkezniük
kell egyes európai szabványoknak megfelelő
akkreditációval.

(3) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kidolgozta a
882/2004/EK rendeletnek megfelelő európai szabvá
nyokat (EN szabványokat) és különösen a laboratóri
umok akkreditálására vonatkozókat.

(4) A CEN az EN 45002 „A vizsgáló laboratóriumok minő
sítésének általános feltételei” és az EN 45003 „A kalibráló
és vizsgáló laboratóriumok akkreditálásának rendszere –

A működés és elismerés általános követelményei” szabvá
nyokat az EN ISO/IEC 17011 „A megfelelőségértékelést
végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó
általános követelmények” szabvánnyal helyettesítette.
Ezért helyénvaló, hogy a 882/2004/EK rendelet
12. cikkében szereplő hivatkozásokat ezen európai szab
ványokkal frissítsék.

(5) A 882/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk (2) bekezdése b) pontjának helyébe a következő
szöveg lép:

„b) EN ISO/IEC 17011 »A megfelelőségértékelést végző szer
vezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános
követelmények;«”

2. A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontját el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 20-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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