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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 10 januari 2003
om ändring av rådets direktiv 85/511/EEG när det gäller förteckningarna över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus
[delgivet med nr K(2002) 5559]
(Text av betydelse för EES)

(2003/11/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 85/511/EEG av den 18
november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för
bekämpning av mul- och klövsjuka (1), senast ändrat genom
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt
artikel 13.2 andra stycket i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Eftersom den rutinmässiga vaccineringen mot mul- och
klövsjukevirus upphörde i gemenskapen 1991 har
mottagligheten för denna sjukdom ökat i gemenskapens
besättningar. Det är därför av yttersta vikt att de laboratorier som hanterar viruset gör detta enligt rigorösa
säkerhetsbestämmelser, så att virus inte sprids och hotar
gemenskapens besättningar.
Genom direktiv 85/511/EEG upprättas en förteckning
över nationella och kommersiella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus. Enligt
detta direktiv skall laboratorierna uppfylla de miniminormer som rekommenderas av Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
Vissa medlemsstater har beslutat att upphöra med
hanteringen av mul- och klövsjukevirus i vissa laboratorier, medan andra medlemsstater har lämnat de garantier
som krävs för att det skall vara säkerställt att de

(1) EGT L 315, 26.11.1985, s. 11.

godkända laboratorierna uppfyller villkoren. Dessutom
har i vissa fall uppgifterna om de laboratorier som finns
förtecknade i direktiv 85/511/EEG ändrats.
(4)

Således bör förteckningarna över laboratorier uppdateras
i enlighet med bilagorna A och B till direktiv 85/511/
EEG.

(5)

Direktiv 85/511/EEG bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna A och B till rådets direktiv 85/511/EEG skall ersättas
med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA A
Kommersiella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus för vaccinproduktion
TYSKLAND

Bayer AG, Köln

FRANKRIKE

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

NEDERLÄNDERNA

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

FÖRENADE KUNGARIKET

Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

BILAGA B
Nationella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus
BELGIEN

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

DANMARK

Danish Veterinary Institute, Department of Virology
Lindholm

TYSKLAND

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

GREKLAND

Institoto Afthódoys Pyretoý,
Agía Paraskeví Attikís

SPANIEN

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

FRANKRIKE

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

ITALIEN

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

NEDERLÄNDERNA

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

ÖSTERRIKE

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

FÖRENADE KUNGARIKET

Institute for Animal Health, Pirbright”
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