
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 880/2011 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 208/2011 zmieniającego załącznik VII do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów 

referencyjnych UE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( 1 ), 
w szczególności jego art. 32 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 określono ogólne 
zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych UE ds. 
żywności i pasz oraz ds. zdrowia zwierząt i żywych 
zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Laboratoria refe
rencyjne UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt 
zostały wymienione w części II załącznika VII do powy 
ższego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 
2 lutego 2011 r. wyznaczającym laboratorium referen
cyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiającym dodat
kowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmie
niającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ) wyzna
czono laboratorium referencyjne UE w dziedzinie 
zdrowia pszczół i dodano je do wykazu laboratoriów 
referencyjnych UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwie
rząt. 

(3) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 
2 marca 2011 r. zmieniającym załącznik VII do rozpo
rządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 

i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw 
laboratoriów referencyjnych UE ( 3 ) zastąpiono załącznik 
VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Laboratorium 
referencyjne UE w dziedzinie zdrowia pszczół zostało 
jednak pominięte w wykazie laboratoriów referencyjnych 
UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt znajdującym 
się w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 zmienionego rozporządzeniem (UE) 
nr 208/2011. 

(4) Ważne jest, by wykaz laboratoriów referencyjnych UE 
ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 był 
zawsze aktualny. Należy zatem sprostować pominięcie, 
które miało miejsce w rozporządzeniu (UE) nr 208/2011. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 208/2011, w wykazie 
laboratoriów referencyjnych UE ds. zdrowia zwierząt i żywych 
zwierząt w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18. Laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół 

ANSES – Sophia-Antipolis Laboratory 
Sophia-Antipolis 
Francja”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
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