
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 72/2013 

z dnia 25 stycznia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki 
niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer
nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt 
akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania 
niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych 
chorób ( 1 ), w szczególności jej art. 55 ust. 1, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listo
pada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu
lujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny konio
watych z państw trzecich ( 2 ), w szczególności jej art. 19 lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 
28 lutego 2008 r. dotyczącym wspólnotowego laborato
rium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afry
kański pomór koni, zmieniającym załącznik VII do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady ( 3 ) wyznaczono ANSES wraz z jej labora
toriami ds. zdrowia zwierząt i chorób koni (Francja) na 
laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż 
afrykański pomór koni na okres pięciu lat od dnia 1 lipca 
2008 r. oraz określono jej funkcje, zadania i procedury 
dotyczące współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi 
za diagnozowanie chorób zakaźnych u koni w państwach 
członkowskich. 

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 
28 lipca 2008 r. wyznaczającym wspólnotowe labora
toria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny 
i gruźlicy bydła, ustanawiającym dodatkowe obowiązki 
i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych 
ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniającym 
załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 4 ) wyznaczono Centre 
for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), 
Weymouth Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na labo
ratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na 
okres pięciu lat od dnia 1 lipca 2008 r. 

(3) W celu zapewnienia wysokiej jakości i jednolitości 
wyników analitycznych i diagnostycznych w Unii 
ważne jest, by wyznaczone laboratoria referencyjne UE 
ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni i ds. 
chorób skorupiaków kontynuowały swoją działalność 
przez kolejny okres pięciu lat. 

(4) Należy zatem przedłużyć okres, na jaki wyznaczono te 
laboratoria na laboratoria referencyjne UE. 

(5) Laboratoria wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 
737/2008, które wcześniej określano mianem „wspól
notowych laboratoriów referencyjnych”, po wejściu 
w życie traktatu lizbońskiego należy nazywać „laborato
riami referencyjnymi Unii Europejskiej (UE)”. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 180/2008 datę 
„30 czerwca 2013 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2018 r.”. 

Artykuł 2 

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 737/2008 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 1 

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science 
(Cefas), Weymouth Laboratory, Zjednoczone Królestwo, 
zostaje niniejszym wyznaczone na laboratorium referencyjne 
UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2008 r. 
do dnia 30 czerwca 2018 r.”. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4. 
( 4 ) Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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