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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 72/2013

2017/EØS/70/05

av 25. januar 2013
om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 med hensyn til varigheten av
utpeking av visse laboratorier som EU-referanselaboratorier(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

viktig at de utpekte EU-referanselaboratoriene for andre
hestesykdommer enn afrikansk hestepest og for
krepsdyrsykdommer fortsetter å utføre sine oppgaver i
ytterligere fem år.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under
henvisning
til
rådsdirektiv 2006/88/EF
av
24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og
-produkter og om forebygging og bekjempelse av visse
sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 55 nr. 1, og
under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EØF av
30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr
av hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater( 2), særlig
artikkel 19 bokstav d),

4)

Perioden der disse laboratoriene er utpekt som EUreferanselaboratorier, bør derfor forlenges.

5)

Etter
ikrafttredelsen
av
Lisboa-traktaten
bør
laboratoriene oppført i forordning (EF) nr. 737/2008,
som tidligere ble kalt «Fellesskapetsreferanselaboratorier» eller «fellesskapsreferanselaboratorier», nå
kalles «Den europeiske unions referanselaboratorier»
eller «EU-referanselaboratorier».

6)

Forordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 bør
derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av
28. februar 2008 om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk
hestepest, og om endring av vedlegg VII til
europaparlamentsog
rådsforordning
(EF)
nr. 882/2004(3) har Kommisjonen utpekt ANSES i
Frankrike, med forskningslaboratorier for dyrehelse og
sykdommer hos hester, til EU-referanselaboratorium for
andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest i en
periode på fem år fra 1. juli 2008, og fastsatt
laboratoriets funksjoner, oppgaver og framgangsmåter
når det gjelder samarbeidet med laboratoriene som har
ansvaret for å diagnostisere infeksjonssykdommer hos
dyr av hestefamilien i medlemsstatene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
2)

3)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av
28. juli 2008 om utpeking av Fellesskapets
referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og
bovin tuberkulose, om fastsettelse av ytterligere
ansvarsområder og oppgaver for Fellesskapets
referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose og
om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004(4) ble Centre for
Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas),
Weymouth Laboratory i Det forente kongerike utpekt til
EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer i en
periode på fem år fra 1. juli 2008.
For å sikre at analyse- og diagnoseresultatene i Unionen
er enhetlige og kjennetegnes av høy kvalitet, er det

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 26.1.2013, s. 9,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2013 av
8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014, s. 5.
(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(3) EUT L 56 av 29.2.2008, s. 4.
(4) EUT L 201 av 30.7.2008, s. 29.

I artikkel 1 nr. 1 i forordning (EF) nr. 180/2008 endres
«30. juni 2013» til «30. juni 2018».

Artikkel 2

Artikkel 1 i forordning (EF) nr. 737/2008 skal lyde:

«Artikkel 1

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science
(Cefas), Weymouth Laboratory i Det forente kongerike
utpekes til EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018.»

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. januar 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________
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