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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/511/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους καταλόγους των
εργαστηρίων που έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5559]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/11/ΕΚ)
το σκοπό αυτό να πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
Επιπλέον, τα στοιχεία ορισµένων εργαστηρίων που απαριθµούνται στην οδηγία 85/511/ΕΟΚ τροποποιήθηκαν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

την οδηγία 85/511/EΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου
1985, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
του αφθώδους πυρετού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Είναι συνεπώς, αναγκαίο να ενηµερωθούν οι κατάλογοι των
εργαστηρίων που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα A και
B της οδηγίας 85/511/EΟΚ.

(5)

Ως εκ τούτου, η οδηγία 85/511/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Λόγω της διακοπής της πρακτικής του συστηµατικού εµβολιασµού κατά του αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα το
1991, έχει αυξηθεί η ευπάθεια των ζώων στην Κοινότητα ως
προς αυτήν τη νόσο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί ότι οι χειρισµοί του σχετικού ιού στα εργαστήρια λαµβάνουν χώρα υπό συνθήκες ασφαλείας, προς αποφυγή της διάδοσης του ιού από αυτά, πράγµα που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων στην Κοινότητα.
Στην οδηγία 85/511/EΟΚ απαριθµούνται τα εθνικά και τα
ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού. Βάσει της εν λόγω
οδηγίας, τα εργαστήρια αυτά υποχρεούνται να πληρούν τις
ελάχιστες προδιαγραφές που συνιστά ο οργανισµός τροφίµων και γεωργίας (FAO) των Ηνωµένων Εθνών.
Ορισµένα κράτη µέλη αποφάσισαν να διακόψουν το χειρισµό του ιού του αφθώδους πυρετού σε ορισµένα εργαστήρια, ενώ άλλα κράτη µέλη έχουν παράσχει τις εγγυήσεις που
είναι αναγκαίες ώστε τα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί προς

(1) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Tα παραρτήµατα A και B της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου αντικαθίστανται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού για παραγωγή
εµβολίων
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bayer AG, Köln

ΓΑΛΛΙΑ

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Εθνικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού
ΒΕΛΓΙΟ

Veterinary and Agrochemical Research Centre
CODA-CERVA-VAR, Uccle

∆ΑΝΙΑ

Danish Veterinary Institute, Department of Virology
Lindholm

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere,
— Anstaltsteil Tübingen
— Anstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems

ΕΛΛΑ∆Α

Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού,
Αγία Παρασκευή Αττικής

ΙΣΠΑΝΙΑ

Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid

ΓΑΛΛΙΑ

Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments (AFSSA)
— Laboratoire d’etudes et de recherches en pathologie bovine et hygiene des viandes,
Lyon
— Laboratoire d’etudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, MaisonAlfort

ΙΤΑΛΙΑ

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Institute for Animal Health, Pirbright»
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