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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 737/2008

26.3.2015

2015/EØS/18/08

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(*)
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(QYLURQPHQW )LVKHULHV
 $TXDFXOWXUH 6FLHQFH
&HIDV  :H\PRXWK /DERUDWRU\ L 'HW IRUHQWH NRQJHULNH
utpekes til Fellesskapets referanselaboratorium for
krepsdyrsykdommer.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
4)

Etter at framgangsmåten for utvelging i en
IRUVODJVSURVHG\UH HU DYVOXWWHW E¡U /DERUDWRLUH G¶pWXGHV
VXU OD UDJH HW OD SDWKRORJLH GHV DQLPDX[ VDXYDJHV YHG
$JHQFH )UDQoDLVH GH 6pFXULWp 6DQLWDLUH GHV $OLPHQWV
$)66$ L1DQF\)UDQNULNHXWSHNHVVRP)HOOHVVNDSHWV
referanselaboratorium for rabies.

5)

Etter at framgangsmåten for utvelging i en
IRUVODJVLQQE\GHOVH HU DYVOXWWHW E¡U /DERUDWRULR GH
9LJLODQFLD 9HWHULQDULD 9,6$9(7  YHG )DFXOWDG GH
9HWHULQDULD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULGL0DGULG
6SDQLD XWSHNHV WLO )HOOHVVNDSHWV UHIHUDQVHODERUDWRULXP
for bovin tuberkulose.

6)

Fellesskapets referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose bør i første
omgang utpekes for et tidsrom på fem år fra 1. juli 2008
slik at deres resultater og overholdelse av bestemmelsene
kan vurderes.

7)

I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene
fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004
bør visse særlige ansvarsområder og oppgaver knyttet til
de sykdomsframkallende stoffenes egenskaper ivaretas
på fellesskapsplan for å sikre bedre samordning. Disse
ytterligere særlige ansvarsområdene og oppgavene
bør fastsettes i denne forordning for Fellesskapets
referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose.

8)

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

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
RJG\UHKHOVHQ²

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, og

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober
2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse,
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos
vanndyr(2), særlig artikkel 55 nr. 1,

og ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes alminnelige
oppgaver, plikter og krav for Fellesskapets
referanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer og
for dyrehelse. Fellesskapets referanselaboratorier for
dyrehelse og levende dyr er oppført på en liste i del II i
vedlegg VII til nevnte forordning.

I direktiv 2006/88/EF er det fastsatt krav til dyrehelse ved
omsetning, import og transitt gjennom Fellesskapet av
akvakulturdyr og produkter av disse og visse forebyggende
minstetiltak og minstetiltak for bekjempelse av visse
sykdommer hos disse dyrene. I henhold til nevnte direktiv
skal Fellesskapets referanselaboratorier for sykdommer
hos vanndyr ivareta de funksjonene og oppgavene som er
fastsatt i del I i direktivets vedlegg VI.

Etter at framgangsmåten for utvelging i en
IRUVODJVLQQE\GHOVH HU DYVOXWWHW E¡U &HQWUH IRU
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(6WLOOHJJHWWLODen europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 4.
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&HQWUH IRU (QYLURQPHQW )LVKHULHV
6FLHQFH &HIDV 

Artikkel 1

:H\PRXWK/DERUDWRU\

&HQWUH IRU (QYLURQPHQW )LVKHULHV  $TXDFXOWXUH 6FLHQFH
&HIDV :H\PRXWK/DERUDWRU\L'HWIRUHQWHNRQJHULNHXWSHNHV
til Fellesskapets referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer
fra 1. juli 2008 til 30. juni 2013.

The Nothe
Barrack Road
:H\PRXWK

Artikkel 2
/DERUDWRLUHG¶pWXGHVVXUODUDJHHWODSDWKRORJLHGHVDQLPDX[
VDXYDJHV YHG $JHQFH )UDQoDLVH GH 6pFXULWp 6DQLWDLUH GHV
$OLPHQWV $)66$ L1DQF\)UDQNULNHXWSHNHVWLO)HOOHVVNDSHWV
referanselaboratorium for rabies fra 1. juli 2008 til 30. juni
2013.

 $TXDFXOWXUH

'RUVHW'78%
Det forente kongerike
16. Fellesskapets referanselaboratorium for rabies
$)66$ ² /DERUDWRLUH G¶pWXGHV VXU OD UDJH HW OD
SDWKRORJLHGHVDQLPDX[VDXYDJHV1DQF\)UDQFH

Visse ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet
fastsettes i vedlegg I.

0DO]pYLOOH
Frankrike

Artikkel 3
/DERUDWRULRGH9LJLODQFLD9HWHULQDULD 9,6$9(7 YHG)DFXOWDG
GH9HWHULQDULD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULGL0DGULG
6SDQLD XWSHNHV WLO )HOOHVVNDSHWV UHIHUDQVHODERUDWRULXP IRU
bovin tuberkulose fra 1. juli 2008 til 30. juni 2013.

17. Fellesskapets
tuberkulose

referanselaboratorium

for

bovin

9,6$9(7 ² /DERUDWRULR GH YLJLODQFLD YHWHULQDULD
)DFXOWDGGH9HWHULQDULD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH
0DGULG

Visse ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet
fastsettes i vedlegg II.

$YGD3XHUWDGH+LHUURVQ&LXGDG8QLYHUVLWDULD
0DGULG

Artikkel 4

6SDQLDª

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføyes
nr. 15, 16 og 17:
«15. Fellesskapets referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer

Artikkel 5
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

8WIHUGLJHWL%UXVVHOMXOL

For Kommisjonen


$QGURXOOD9$66,/,28
Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG I

VISSE ANSVARSOMRÅDER OG OPPGAVER FOR FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM
FOR RABIES
I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene til Fellesskapets referanselaboratorier i dyrehelsesektoren i
henhold til artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal Fellesskapets referanselaboratorium for rabies ha de
ansvarsområdene og oppgavene som er fastsatt i nr. 1-5.
1.

Det skal i samråd med Kommisjonen samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere
rabies, særlig ved
a) å typebestemme, lagre og levere stammer av rabiesvirus,
b) å framstille, kontrollere og levere internasjonale standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale
referanselaboratoriene for å standardisere de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene,
c) å validere referanseagenser, herunder antigener og nasjonale standardsera innsendt av de nasjonale
referanselaboratoriene,
d) å bygge opp og vedlikeholde en serumbank og en samling av rabiesvirus samt vedlikeholde en database over
stammer som er blitt isolert i hele Fellesskapet, herunder typebestemmelse,
e) å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende undersøkelser av diagnostiske metoder på fellesskapsplan og
gjennomføre egnethetsprøving av nasjonale referanselaboratorier,
f)

å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av
undersøkelser som foretas i Fellesskapet,

g) å karakterisere rabiesvirus ved hjelp av de nyeste metodene for å oppnå bedre forståelse for sykdommens
epidemiologi,
h) å følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av rabies,
i)

å tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes
til å utrydde og bekjempe rabies, herunder vurdering av vaksiner.

2.

Det skal fremme harmonisering av framgangsmåter i Fellesskapet, særlig ved å fastsette standard prøvingsmetoder.

3.

Det skal arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet og det årlige
budsjettet nevnt i artikkel 2-4 i kommisjonsforordning (EF) nr. 156/2004(1), herunder opplæring av sakkyndige fra
medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder.

4.

Det skal yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora som
gjelder rabies, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske diagnostiske metoder.

5.

Det skal drive forskning og om mulig samordne forskning som tar sikte på å bedre bekjempelsen og utryddelsen av
rabies, særlig ved
a) selv eller i samarbeid med nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av prøvingsvalidering,
b) å gi Kommisjonen vitenskapelige råd og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til
fellesskapsreferanselaboratoriets virksomhet.

___________
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VEDLEGG II

VISSE ANSVARSOMRÅDER OG OPPGAVER FOR FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM
FOR BOVIN TUBERKULOSE
I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene til Fellesskapets referanselaboratorier i dyrehelsesektoren i henhold
til artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal Fellesskapets referanselaboratorium for bovin tuberkulose ha de
ansvarsområdene og oppgavene som er fastsatt i nr. 1-5.
1) Det skal, i samråd med Kommisjonen, samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere
bovin tuberkulose, særlig ved
a) å typebestemme, lagre og levere stammer av Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr,
b) å framstille, kontrollere og levere referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere
de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene,
c) å validere referanseagenser, herunder antigener og tuberkuliner, innsendt av de nasjonale referanselaboratoriene
for bovin tuberkulose,
d) å bygge opp og vedlikeholde en samling av Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr, samt
vedlikeholde en database over stammer som er blitt isolert i hele Fellesskapet, herunder typebestemmelse,
e) å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende undersøkelser av diagnostiske metoder på fellesskapsplan og
gjennomføre egnethetsprøving av nasjonale referanselaboratorier,
f)

å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av
undersøkelser som foretas i Fellesskapet,

g) å karakterisere Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr, ved hjelp av de nyeste metodene, for å
oppnå bedre forståelse for sykdommens epidemiologi,
h) å følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av bovin tuberkulose,
i)

å tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes
til å utrydde og bekjempe bovin tuberkulose, herunder vurdering av vaksiner.

2) Det skal fremme harmonisering av framgangsmåter i Fellesskapet, særlig ved å fastsette standard prøvingsmetoder.
3) Det skal arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet og det årlige
budsjettet nevnt i artikkel 2-4 i kommisjonsforordning (EF) nr. 156/2004, herunder opplæring av sakkyndige fra
medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder.
4) Det skal yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora
som gjelder diagnostisering av bovin tuberkulose, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske
diagnostiske metoder.
5) Det skal drive forskning og om mulig samordne forskning som tar sikte på bedre bekjempelsen og utryddelsen av
bovin tuberkulose, særlig ved
a) selv eller i samarbeid med nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av prøvingsvalidering,
b) å gi Kommisjonen vitenskapelige råd og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til
fellesskapsreferanselaboratoriets virksomhet.

________
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