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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særlig artikkel 67 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF fastsettes minstekrav til 
bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak som 
har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 
landbrukerne mer bevisst og bedre forberedt på nevnte 
sykdom.

2) Nevnte forebyggende tiltak omfatter medlemsstatenes 
plikt til å sikre at håndteringen av levende munn- 
og klovsykevirus, med henblikk på forskning og 
diagnostisering, bare utføres i godkjente laboratorier 
oppført i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF.

3) Spania har offisielt underrettet Kommisjonen om at 
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), 
Valdeolmos, Madrid, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 
65 i direktiv 2003/85/EF. Spania har anmodet om at CISA 
føres opp på listen over nasjonale laboratorier som har 
tillatelse til å handtere levende munn- og klovsykevirus, 
fastsatt i del A i vedlegg XI til nevnte direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 28.6.2011, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

4) Det er derfor nødvendig å erstatte oppføringen for Spania 
i listen over nasjonale laboratorier fastsatt i del A i vedlegg 
XI til direktiv 2003/85/EF.

5) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor 
endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal oppføringen 
for Spania lyde:

«ES Spania – Laboratorio Central de Sanidad 
Animal, Algete, Madrid

– Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA), 
Valdeolmos, Madrid

Spania»

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

av 27. juni 2011

om endring av del A i vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over nasjonale 
laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus
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