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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 208/2011 

frá 2. mars 2011 

um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 og 
reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 og (EB) nr. 737/2008 að því er 

varðar skrár yfir tilvísunarrannsóknarstofur ESB og heiti þeirra (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/426/EBE frá 26. júní 1990 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á flutninga 
og innflutning hófdýra frá þriðju löndum (1), einkum iv. lið 
19. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta 
að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð 
dýra séu virt (2), einkum 5. mgr. 32. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB  frá 24. október 
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr 
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum (3), einkum 1. mgr. 55. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um almenn 
verkefni, skyldur og kröfur sem varða tilvísunarrann-
sóknarstofur Bandalagsins fyrir matvæli og fóður og 
fyrir heilbrigði dýra og lifandi dýr. Tilvísunarrann-
sóknarstofur Bandalagsins fyrir matvæli og fóður eru 
tilgreindar í I. hluta og fyrir heilbrigði dýra og lifandi dýr 
í II. hluta VII. viðauka við þá reglugerð.

2) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
180/2008 frá 28. febrúar 2008 um tilvísunarrannsóknar-
stofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í dýrum af hestaætt, 
aðra en afríkuhrossapest, og um breytingu á VII. viðauka 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 (4), var Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA) ásamt rannsóknarstofum hennar 
á sviði meinafræði dýra og sjúkdóma sem berast milli 
manna og dýra, sem er staðsett í Frakklandi, tilnefnd sem 
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir sjúkdóma í 
dýrum af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest.

3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
737/2008 frá 28. júlí 2008 um tilnefningu á tilvísunar-
rannsóknarstofum Bandalagsins fyrir sjúkdóma í 
krabba dýrum, hundaæði og berkla í nautgripum, um 

frekari skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknarstofa 
Bandalagsins fyrir hundaæði og berkla í nautgripum 
og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (5) var Laboratoire 
d’études sur la rage et la pathologie des animaux 
sauvages undir Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA), Nancy, Frakklandi, tilnefnd sem 
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir hundaæði.

4) Frakkland og Danmörk hafa tilkynnt framkvæmda-
stjórninni opinberlega um breytingar sem varða heiti 
rannsóknarstofanna sem um getur í þeim reglugerðum. 
Enn fremur skulu rannsóknarstofurnar, sem eru skráðar 
í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 og voru 
áður nefndar „tilvísunarrannsóknarstofur Bandalags-
ins“, nú nefndar „tilvísunarrannsóknarstofur Evrópu-
sambandsins“ eftir gildistöku Lissabonsáttmálans.

5) Það er mikilvægt að uppfæra reglulega skrána yfir til-
vís unarrannsóknarstofur ESB sem sett er fram í reglu-
gerðum (EB) nr. 882/2004, (EB) nr. 180/2008 og nr. 
737/2008. Því ber að breyta þessum reglugerðum til 
samræmis við það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið 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.

Í stað 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 180/2008 komi eftirfarandi:

„1. gr.

1. Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
ásamt rannsóknarstofum hennar fyrir heilbrigði dýra og 
sjúkdóma í dýrum af hestaætt, Frakklandi, er hér með 
tilnefnd sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir sjúkdóma 
í dýrum af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest, á tímabilinu 
frá 1. júlí 2008 til 30. júní 2013.

2. Hlutverk, verkefni og málsmeðferðarreglur, að því 
er varðar samstarf tilvísunarrannsóknarstofu ESB, sem um 
getur í 1. mgr., við þær rannsóknarstofur sem eru ábyrgar 
fyrir greiningu á smitsjúkdómum í dýrum af hestaætt í 
aðildar ríkjunum eru sett fram í viðaukanum við þessa 
reglugerð.“

2012/EES/59/28

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2011, bls. 29. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2012 frá 30. apríl 2012 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50, 13.9.2012,  
bls. 11.

(1) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 42.
(2) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(4) Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 4. (5) Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2008, bls. 29.
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3. gr. 

Í stað fyrstu málsgreinar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 737/2008 
komi eftirfarandi: 

„Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy undir 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES), Frakklandi, er hér 
með tilnefnd sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir 
hundaæði á tímabilinu frá 1. júlí 2008 til 30. júní 2013.“ 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

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

 

Gjört í Brussel 2. mars 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
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VIÐAUKI 

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

 

„VII. VIÐAUKI 

TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR EVRÓPUSAMBANDSINS (ESB) 

(áður nefndar „TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR BANDALAGSINS“) 

I. TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR ESB FYRIR FÓÐUR OG MATVÆLI 

1. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir mjólk og mjólkurvörur 

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments 

Maisons-Alfort 

Frakkland 

2. Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir greiningu og prófun vegna sjúkdóma sem berast milli manna og dýra 
(salmonella) 

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Bilthoven 

Holland 

3. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á sjávarlífeitri 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 

Vigo 

Spánn 

4. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum 

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

Weymouth 

Bretland 

5. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á Listeria monocytogenes 

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments 

Maisons-Alfort 

Frakkland 

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

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments 

Maisons-Alfort 

Frakkland 

7. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á Escherichia coli, þ.m.t. E. Coli (VTEC) sem mynda 
verósýtótoxín 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Roma 

Ítalía 

8. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á kampýlóbakter 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 

Uppsala 

Svíþjóð 

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

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Roma 

Ítalía 
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10. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á þoli gegn sýkingalyfjum 

Fødevareinstituttet 

Danmarks Tekniske Universitet 

København 

Danmörk 

11. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á dýraprótíni í fóðri 

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) 

Gembloux 

Belgía 

12. Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir rannsóknir á leifum dýralyfja og aðskotaefna í matvælum úr dýraríkinu 

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

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

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 

ANSES – Laboratoire de Fougères 

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) 

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 

Roma 

Ítalía 

13. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á smitandi heilahrörnun 

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

The Veterinary Laboratories Agency 

Addlestone 

Bretland 

14. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á aukefnum til notkunar 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) 

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Geel 

Belgía 

15. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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) 

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Ispra 

Ítalía 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 
(2) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 1. 
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16. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á efnum sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli 

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Ispra 

Ítalía 

17. Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir varnarefnaleifar 

a) Kornvörur og fóður 

Fødevareinstituttet 

Danmarks Tekniske Universitet 

København 

Danmörk 

b) Matvæli úr dýraríkinu og vörur sem innihalda mikla fitu 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 

Freiburg 

Þýskaland 

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

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) 

Burjassot-Valencia 

Spánn 

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) 

Almería 

Spánn 

d) Aðferðir til að greina hverja efnaleif fyrir sig 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart 

Fellbach 

Þýskaland 

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

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Geel 

Belgía 

19. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri 

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Geel 

Belgía 

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

Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Geel 

Belgía 

21. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á díoxíni og fjölklóruðum bífenýlum (PCB) í fóðri og matvælum 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 

Freiburg 

Þýskaland 
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II. TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR ESB FYRIR RANNSÓKNIR Á HEILBRIGÐI DÝRA  
OG Á LIFANDI DÝRUM 

1. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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 ESB 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 ESB 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 ESB fyrir rannsóknir á Newcastle-veiki 

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

5. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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 
(5). 

6. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á fisksjúkdómum 

Veterinærinstituttet 

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr 

Danmarks Tekniske Universitet 

Aarhus 

Danmörk 

7. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á lindýrasjúkdómum 

Ifremer — Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

La Tremblade 

Frakkland 

8. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á skilvirkni bólusetningar 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(6). 

9. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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(7). 

10. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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(8). 

11. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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(9). 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5. 
(2) Stjtíð. EB L 157, 10.6.1992, bls. 19. 
(3) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16. 
(4) Stjtíð. EB L 260, 5.9.1992, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 69. 
(6) Stjtíð. EB L 79, 30.3.2000, bls. 40. 
(7) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74. 
(8) Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27. 
(9) Stjtíð. EB L 192, 2.8.1996, bls. 19. 
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12. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB 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(10). 

13. Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir rannsóknir á öldusótt 

ANSES — Laboratoire de santé animale 

Maisons-Alfort 

Frakkland 

14. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir sjúkdóma í dýrum af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest 

ANSES — Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine 

Maisons-Alfort 

Frakkland 

15. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir sjúkdóma í krabbadýrum 

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) 

Weymouth 

Bretland 

16. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir hundaæði 

ANSES — Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy 

Malzeville 

Frakkland 

17. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir berkla í nautgripum 

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid 

Madrid 

Spánn“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(10) Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2003, bls. 1. 


