
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 563/2012 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wykazu 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 Unii 
Europejskiej (UE) ds. żywności i pasz oraz ds. zdrowia 
zwierząt i żywych zwierząt, a także dotyczące ich 
wymogi. Laboratoria referencyjne UE ds. żywności 
i pasz zostały wymienione w części I załącznika VII do 
powyższego rozporządzenia. 

(2) W dyrektywie Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 
1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych 
substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w 
produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającej 
dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 
89/187/EWG i 91/664/EWG ( 2 ) ustanowiono środki 
w celu monitorowania substancji i grup pozostałości 
wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. 

(3) W następstwie reorganizacji działalności laboratoriów 
w Niderlandach wszystkie zadania, infrastruktura 
i pracownicy laboratorium Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en Milieu (RIVM) wymienionego obecnie jako 
laboratorium referencyjne UE ds. pozostałości leków 
weterynaryjnych i zanieczyszczeń w żywności pocho
dzenia zwierzęcego dla pozostałości wymienionych 
w grupie A 1, 2, 3 i 4 oraz grupie B 2 lit. d) i grupie 
B 3 lit. d) w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE, 
zostały przeniesione do RIKILT – Institute of Food Safety. 
Zadania realizowane przez RIVM były przypisane RIKILT 
na podstawie umowy ramowej, która wygasła w dniu 
31 grudnia 2011 r. 

(4) Ze względu na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy 
z RIVM w celu jego zastąpienia ogłoszono zaproszenie 

do wyboru laboratorium referencyjnego UE. Laborato
rium RIKILT – Institute of Food Safety zostało wybrane 
jako spełniające wszystkie wymagane kryteria i zostanie 
wyznaczone jako laboratorium referencyjne UE. 

(5) Z uwagi na znaczenie substancji wymienionych w grupie 
A 1-4 w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE oraz ze 
względu na wybór laboratorium RIKILT – Institute of 
Food Safety w oparciu o spełnienie wszystkich wymaga
nych kryteriów, powinno ono zostać wyznaczone jako 
właściwe laboratorium referencyjne UE ds. pozostałości 
leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń w żywności 
pochodzenia zwierzęcego dla pozostałości wymienionych 
w grupie A 1, 2, 3 i 4 oraz grupie B 2 lit. d) i grupie B 3 
lit. d) w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE od dnia 
1 stycznia 2012 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2012 r. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika 
VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
pkt 12 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) Dla pozostałości wymienionych w załączniku I, grupa 
A 1, 2, 3 i 4, grupa B 2 lit. d) i grupa B 3 lit. d), do 
dyrektywy 96/23/WE: 

RIKILT – Institute for Food Safety, część Wageningen UR 
Wageningen 
Niderlandy” 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

PL L 168/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.6.2012 

( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 28.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168/25
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