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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður 
og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1), 
einkum 5. mgr. 32. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um 
almennt hlutverk, skyldur og kröfur sem varða 
tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir matvæli og 
fóður og fyrir heilbrigði dýra. Tilvísunarrannsóknarstofur 
Bandalagsins eru skráðar í VII. viðauka við þá reglugerð. 
Í þeirri skrá eru taldar upp allar tilvísunarrannsóknarstofur 
Bandalagsins sem áður voru tilnefndar í öðrum gerðum.

2) Með tilnefningu tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins 
á að stuðla að miklum gæðum og samræmi greiningar-
niðurstaðna.

3) Starfsemi tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins skal 
taka til allra sviða laga um fóður og matvæli og heilbrigði 
dýra, einkum þeirra sviða þar sem þörf er á nákvæmum 
niðurstöðum í efna- og sjúkdómsgreiningu.

4) Í fjölmörgum geirum, sem löggjöf Bandalagsins um 
matvæli, fóður og heilbrigði dýra gildir um, er þörf 
á að tilnefna til viðbótar tilvísunarrannsóknarstofur 
Bandalagsins á sviðum þar sem þær fyrirfinnast ekki 
enn sem komið er, einkum að því er varðar gin- og 
klaufaveiki, öldusótt, Listeria monocytogenes, kóagúlasa-
jákvæða klasakokka (Coagulase positive Staphylococci) 
Escherichia coli, þ.m.t. verótoxínmyndandi E. coli 
(VTEC), bogstafasýkil (Campylobacter), sníkla 

 (einkum tríkínu, sullabandorm, hringormaveiki), þol 
gegn sýklalyfjum, dýraprótín í fóðri, varnarefnaleifar, 
mýkótoxín í matvælum og fóðri, þungmálma í matvælum 
og fóðri, díoxín og PCB-efni í matvælum og fóðri og 
fjölhringa, arómatísk vetniskolvetni.

5) Í júlí 2005 kallaði framkvæmdastjórnin eftir umsóknum 
um að velja og tilnefna nýjar tilvísunarrannsóknarstofur 
Bandalagsins. Mati á umsóknum lauk í desember 
2005 og lögbærum yfirvöldum viðkomandi 
aðildarríkja var tilkynnt um niðurstöðurnar. Í kjölfar 
matsins telur framkvæmdastjórnin rétt að tilnefna þá 
umsækjendur sem voru valdir á hverju sviði sem nýjar 
tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins.

6) Nauðsynlegt er að uppfæra í VII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 882/2004 tilteknar, sértækar upplýsingar um 
núverandi tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins.

7) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 882/2004 til 
samræms við það.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 komi texti 
viðaukans við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 776/2006

frá 23. maí 2006

um breytingu á vII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar 
tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007 frá 26. október 
2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka 
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2008, 
p. 58.

(1) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls.1. Leiðrétt með Stjtíð. ESB L 191, 
28.5.2004, bls. 1.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 23. maí 2006.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Markos KYPRIANOU

 framkvæmdastjóri.

______

2011/EES/59/29
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VIÐAUKI 

Í stað VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 komi eftirfarandi: 

„VII. VIÐAUKI 

TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR BANDALAGSINS 

I. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir fóður og matvæli 

1. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir mjólk og mjólkurvörur 

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires 

(LERQAP) 

F-94700 Maisons-Alfort 

Frakkland 

2. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir greiningu og prófun vegna mannsmitanlegra dýrasjúkdóma 
(salmonella) 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

3720 BA Bilthoven 

Holland 

3. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir eftirlit með sjávarlífeitri 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 

E-36200 Vigo 

Spánn 

4. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir eftirlit með veiru- og bakteríumengun í samlokum 

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) 

Weymouth 

Dorset DT4 8UB 

Breska konungsríkið 

5. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á Listeria monocytogenes 

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires 

(LERQAP) 

F-94700 

Maisons-Alfort  

Frakkland 

6. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á kóagúlasa-jákvæðum klasakokkum, þ.m.t. 
Staphylococccus aureus 

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires 

(LERQAP) 

F-94700 Maisons-Alfort 

Frakkland 

7. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á Escherichia coli, þ.m.t. verótoxínmyndandi E. Coli 
(VTEC) 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

I-00161 Roma 

Ítalía 
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8. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á bogstafasýklum (Campylobacter) 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 
S-751 89 Uppsala 
Svíþjóð 

9. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á sníklum, (einkum tríkínu (Trichinella), sullabandormi 
(Echinococcus) og hringormaveiki (Anisakis)) 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
I-00161 Roma 
Ítalía 

10. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á þoli gegn sýklalyfjum 

Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 
DK-1790 København V 
Danmörk 

11. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á dýraprótíni í fóðri 

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) 
B-5030 Gembloux 
Belgía 

12. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir rannsóknir á dýralyfjum og aðskotaefnum í matvælum úr dýraríkinu 

a) Fyrir þær efnaleifar sem eru tilgreindar í 1., 2., 3., 4. lið í A-flokki, d-lið 2. liðar í B-flokki og d-lið 3. liðar í B-
flokki I. viðauka við tilskipun 96/23/EB 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

3720 BA Bilthoven 

Holland 

b) Fyrir þær efnaleifar sem eru tilgreindar í 1. lið í B-flokki og e-lið 3. liðar í B-flokki í I. viðauka við tilskipun 
96/23/EB og fyrir karbadox og ólakvíndox 

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants 
AFSSA — site de Fougères 
BP 90203 
Frakkland 

c) Fyrir þær efnaleifar sem eru tilgreindar í 5. lið í A-flokki og a-, b- og e-lið 2. liðar í B-flokki I. viðauka við 
tilskipun 96/23/EB 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
D-12277 Berlin 
Þýskaland 

d) Fyrir þær efnaleifar sem eru tilgreindar í c-lið 3. liðar í B-flokki í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB 

Instituto Superiore di Sanità 
I-00161 Roma 
Ítalía 
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13. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á smitandi heilahrörnun 

Rannsóknarstofan sem um getur í B-kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 

The Veterinary Laboratories Agency 
Woodham Lane 
New Haw 
Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
Breska konungsríkið 

14. Tilvísunarrannsóknarstofa fyrir rannsóknir á aukefnum til nota í fóður 

Rannsóknarstofan sem um getur í II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. 
september 2003 um aukefni í fóðri (1) 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Geel 
Belgía 

15. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á erfðabreyttum lífverum 

Rannsóknarstofan sem um getur í viðaukanum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1829/2003 frá 22. 
september 2003 um erfðabreytt matvæli og fóður°(2) 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Ispra 
Ítalía 

16. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á efnum sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Ispra 
Ítalía 

17. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir varnarefnaleifar 

a) Kornvörur og fóður 

Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 
DK-1790 København V 
Danmörk 

b) Matvæli úr dýraríkinu og vörur sem innihalda mikla fitu 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 
Postfach 100462 
D-79123 Freiburg 
Þýskaland 

c) Ávextir og grænmeti, þ.m.t. vörur sem innihalda mikið vatn og mikla sýru 

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) 
Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) 
LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia 
PRRG: E-04120 Almería 
Spánn 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Reglugerðinni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtíð. ESB 

L 59, 5.3.2005, bls. 8). 
(2) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 1. 
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d) Aðferðir til að greina hverja efnaleif fyrir sig 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart 
Postfach 1206 
D-70702 Fellbach 
Þýskaland 

18. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á þungmálmum í fóðri og matvælum 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Geel 
Belgía 

19. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á mýkótoxíni 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Geel 
Belgía 

20. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum (PAH) 

The Joint Research Centre of the European Commission 
Geel 
Belgía 

21. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á díxoíni og PCB-efnum í fóðri og matvælum 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 
Postfach 100462 
D-79123 Freiburg 
Þýskaland 

II. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir rannsóknir á heilbrigði dýra og lifandi dýrum 

1. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á svínapest 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 2001 um ráðstafanir Bandalagsins til 
að hafa eftirlit með svínapest°(1). 

2. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 92/35/EBE frá 29. apríl 1992 varðandi reglur um eftirlit með og 
ráðstafanir gegn afríkuhrossapest (2). 

3. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á fuglainflúensu 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. desember 2005 um ráðstafanir Bandalagsins 
um varnir gegn fuglainflúensu og niðurfellingu tilskipunar 92/40/EBE°(3). 

4. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á Newcastle-veiki 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 92/66/EB frá 14. júlí 1992 um ráðstafanir Bandalagsins vegna 
eftirlits með Newcastle-veiki°(4). 

 
(1) Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5. Tilskipuninni var breytt með aðildarlögunum frá 2003. 
(2) Stjtíð. EB L 157, 10.6.1992, bls. 19. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, 

bls. 1). 
(3) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16. 
(4) Stjtíð. EB L 260, 5.9.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003. 
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5. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á svínafári 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 92/119/EBE frá 17. desember 1992 um almennar ráðstafanir 
Bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum dýrasjúkdómum og sérstakar ráðstafanir í tengslum við blöðruveiki í 
svínum. 

6. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á fisksjúkdómum 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 93/53/EBE frá 24. júní 1993 um lágmarksráðstafanir 
Bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum fisksjúkdómum°(2). 

7. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins sem annast rannsóknir á samlokusjúkdómum 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 95/70/EB frá 22. desember 1995 um lágmarksráðstafanir 
Bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum sem herja á samlokur (tvískelja lindýr)°(3). 

8. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir eftirlit með árangri af notkun bóluefnis við hundaæði 

Rannsóknarstofan sem um getur í ákvörðun ráðsins 2000/258/EB frá 20. mars 2000 um tilnefningu á sérstakri 
stofnun sem sér um að ákveða nauðsynlegar viðmiðanir við stöðlun sermiprófa til að fylgjast með árangri af notkun 
bóluefnis við hundaæði°(4). 

9. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á blátungu 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 2000 um sérstök ákvæði um eftirlit 
með og útrýmingu blátungu°(5). 

10. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á afríkusvínapest 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27. júní 2002 um sérákvæði um eftirlit með 
Afríkusvínapest og um breytingu á tilskipun 92/119/EBE að því er varðar lömunarveiki í svínum og 
Afríkusvínapest°(6). 

11. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir rannsóknir á dýrarækt 

Rannsóknarstofan sem um getur í ákvörðun ráðsins 96/463/EB frá 23. júlí 1996 um að tilnefna tilvísunaraðila sem 
sér um að unnið sé saman að því að samhæfa prófunaraðferðir og mat á niðurstöðum hvað varðar hreinræktuð 
kynbótadýr af nautgripakyni°(7). 

12. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir rannsóknir á gin- og klaufaveiki 

Rannsóknarstofan sem um getur í tilskipun ráðsins 2003/85/EB frá 29. september 2003 um ráðstafanir Bandalagsins 
vegna eftirlits með gin- og klaufaveiki, um niðurfellingu á tilskipun 85/511/EBE og ákvörðunum 89/531/EBE og 
91/665/EBE og um breytingu á tilskipun 92/46/EBE°(8). 

13. Tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins fyrir rannsóknir á öldusótt 

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses 

F-94700 Maisons-Alfort 

Frakkland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 69. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003. 
(2) Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 23. Tilskipuninni var breytt með aðildarlögunum frá 2003. 
(3) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 33. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003. 
(4) Stjtíð. EB L 79, 30.3.2000, bls. 40. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/60/EB (Stjtíð. EB L 23, 

28.1.2003, bls. 30). 
(5) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74. 
(6) Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 2003. 
(7) Stjtíð. EB L 192, 2.8.1996, bls. 19. 
(8) Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2003, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/615/EB (Stjtíð. ESB L 213, 

18.8.2005, bls. 14).“ 


