
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/631 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustano
wienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnoś
ciowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) 
nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 
2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), 
w szczególności jego art. 92 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Właściwe organy są zobowiązane do wprowadzania na czas adekwatnych środków w celu zwalczania agrofagów 
kwarantannowych roślin w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2031 (2), a także agrofagów, które nie są ujęte w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii, lecz które 
mogą, zgodnie z art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia, spełniać warunki ich umieszczenia w tym wykazie. 
Skuteczność kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zapewniających zgodność z przepisami Unii 
ma pod tym względem pierwszorzędne znaczenie. 

(2)  Skuteczność ta zależy od jakości, jednolitości i wiarygodności metod analizy, badania lub diagnozy, stosowanych 
przez laboratoria urzędowe wyznaczone zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz od 
wyników tych analiz, testów i diagnoz przeprowadzanych przez laboratoria urzędowe. 

(3)  Metody te muszą być aktualizowane i, w razie potrzeby, udoskonalane w celu zapewnienia jakości, jednolitości 
i wiarygodności uzyskanych za ich pomocą danych analitycznych, badawczych i diagnostycznych. 

(4)  Środki wprowadzone w odniesieniu do poprzednich porażeń świadczą o tym, że laboratoria urzędowe 
wyznaczone zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2017/625 powinny odnieść korzyści z koordynacji i pomocy 
w zakresie doskonalenia i propagowania jednolitych praktyk w zakresie opracowywania lub wykorzystywania 
metod analizy, badania lub diagnozy stosowanych przez laboratoria urzędowe oraz w zakresie interpretacji 
wyników. 

(5)  Należy zatem ustanowić laboratoria referencyjne Unii Europejskiej, które przyczynią się do udoskonalenia 
i harmonizacji metod analizy, badania lub diagnozy, opracowywania zatwierdzonych metod oraz skoordynowanej 
pomocy dla tych laboratoriów urzędowych. 
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(1) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE 
i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4). 



(6)  Aby zapewnić odpowiedni stopień wyspecjalizowania, w odniesieniu do każdej określonej kategorii agrofagów 
należy ustanowić jedno specjalne laboratorium referencyjne Unii Europejskiej. Podziału na kategorie należy 
dokonać według charakteru i biologii agrofagów, zgodnie z klasyfikacją określoną w załączniku I część A 
i załączniku II część A do dyrektywy Rady 2000/29/WE (1). W związku z tym laboratoria referencyjne UE należy 
ustanowić w odniesieniu do następujących kategorii agrofagów: owady i roztocza, nicienie, bakterie, grzyby 
i lęgniowce oraz wirusy, wiroidy i fitoplazmy (zaktualizowany termin oznaczający „mikoplazmy”, o których 
mowa w tej dyrektywie), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym ustanawia się laboratoria referencyjne Unii Europejskiej w odniesieniu do agrofagów kwarantannowych, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031 oraz w odniesieniu do agrofagów, które nie są ujęte 
w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii, lecz które mogą, zgodnie z art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia, 
spełniać warunki ich umieszczenia w tym wykazie, na podstawie klasyfikacji określonej w dyrektywie 2000/29/WE: 

a)  laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. owadów i roztoczy; 

b)  laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. nicieni; 

c)  laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. bakterii; 

d)  laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. grzybów i lęgniowców; 

e)  laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. wirusów, wiroidów i fitoplazm. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty 
organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 
z 10.7.2000, s. 1). 
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