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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/455 

av 16. mars 2018 

om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions 

referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5  

og 6, 

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(2), særlig artikkel 55 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle oppgaver og plikter for og krav til EU-referanselaboratoriene for 

næringsmidler og fôrvarer samt for dyrehelse. EU-referanselaboratoriene for dyrehelse og levende dyr er oppført i del II 

i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I nr. 15 i del II i nevnte vedlegg angis Centre for Environment, Fisheries 

& Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory i Det forente kongerike som EU-referanselaboratorium for 

krepsdyrsykdommer. 

2) I direktiv 2006/88/EF er det fastsatt helse- og hygienekrav ved omsetning, import og transitt gjennom Unionen av 

akvakulturdyr og produkter av disse og visse forebyggende minstetiltak og minstetiltak for bekjempelse av visse 

sykdommer hos disse dyrene. Artikkel 55 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF inneholder bestemmelser om utpeking av  

EU-referanselaboratorier for sykdommer hos akvatiske dyr som er relevante for nevnte direktiv. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008(3) ble Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), 

Weymouth Laboratory i Det forente kongerike utpekt som EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer for 

perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018. I henhold til artikkel 55 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF skal det foretas en 

gjennomgang av oppgavene til nevnte laboratorium. 

4) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union kan Cefas rolle 

som EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer ikke forlenges for ytterligere en periode fra 1. juli 2018. 

5) I lys av synergiene som oppstår med hensyn til teknisk sakkunnskap, laboratoriekapasitet og nettverkssamarbeid mellom 

nasjonale referanselaboratorier, bør EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer også overta oppgavene og funksjonene til 

EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer. 

6) Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 

2800 Kgs. Lyngby, Danmark, som er utpekt som EU-referanselaboratorium for fiskesykdommer, bør derfor overta 

oppgavene og funksjonene til EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer. 

7) DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, som overtar ansvarsområdene til 

EU-referanselaboratoriet for fiske- og krepsdyrsykdommer, bør angis som EU-referanselaboratorium for 

krepsdyrsykdommer for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023. Det bør dessuten oppføres i del II i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 882/2004. Del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 328 av 24.11. 2006, s. 14. 

(3) 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 (EUT L 201 av 30.7.2008, 

s. 29). 
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8) For å sikre sammenhengende kontinuitet i virksomheten til EU-referanselaboratoriene for krepsdyrsykdommer er det 

hensiktsmessig å fastsette en bestemt anvendelsesdato for tiltakene fastsatt i denne forordning. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, 

Danmark, skal overta ansvarsområdene og oppgavene til EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer fra 1. juli 2018 til  

30. juni 2023. 

Artikkel 2 

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 6 skal lyde: 

«6. EU-referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer 

Danmarks Tekniske Universitet 

Veterinærinstituttet 

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202 

2800 Kgs. Lyngby 

Danmark» 

2) Nr. 15 utgår. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


