
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2460 

z dnia 30 października 2017 r. 

zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, 

w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych 

(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 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli urzędowych 
mających na celu sprawdzenie, czy przestrzegane są między innymi przepisy w dziedzinie higieny żywności. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem laboratoria referencyjne Unii Europejskiej („laboratoria referencyjne UE”) są 
odpowiedzialne w szczególności za przekazywanie krajowym laboratoriom referencyjnym szczegółowych danych 
dotyczących metod analitycznych oraz koordynowanie stosowania tych metod. Laboratoria referencyjne UE są 
wymienione w załączniku VII do tego rozporządzenia. 

(2)  Program prac laboratorium referencyjnego UE ds. mleka i przetworów mlecznych koncentruje się zasadniczo na 
dostarczaniu metod analitycznych i zapewnianiu wspólnego podejścia do międzylaboratoryjnych badań biegłości 
przeprowadzanych przez krajowe laboratoria referencyjne i dotyczących oznaczników jakości takich jak liczba 
komórek somatycznych i drobnoustrojów. Aktualna wiedza fachowa dotycząca sposobu przeprowadzania tych 
analiz jest obecnie dobrze ugruntowana, zarówno w laboratoriach urzędowych przeprowadzających kontrole 
urzędowe, jak i w innych laboratoriach, którym coraz częściej przedsiębiorstwa spożywcze zlecają analizę 
wspomnianych oznaczników, będących czynnikiem warunkującym cenę mleka odbieranego z gospodarstw 
rolnych. 

(3)  Laboratorium referencyjne UE ds. mleka i przetworów mlecznych nie jest już potrzebne w Unii. Należy je zatem 
usunąć z wykazu laboratoriów referencyjnych UE znajdującego się w załączniku VII do rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 skreśla się pkt 1. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

29.12.2017 L 348/35 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

